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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

ال�سهولة  لجهة  �سعره،  ع��ن  بالحديث  �سبيه  قّباني  ن��زار  ع��ن  الحديث 
اأي  مّنا،  اأح��داً  اأن  ذلك  والمربك في  الجميع.  بات ينطق  كما  واالمتناع 
جيلنا  اإل��ى  "�سعر" و���س��واًل  رّواد  منذ  االأح��ي��اء،  ال��ع��رب  ال�سعراء  جميع 
االإجابة؛  االّدع���اء لتخّطي  ن��وع من  اأي  اق��ت��راح  لي�س في و�سعه  االأخ��ي��ر، 
اأُعجب  والجميع  به،  ا�ستخّف  الجميع  به،  تاأّثر  الجميع  ق��راأه،  فالجميع 

به!
في الحقيقة لقد مّثل نزار قّباني لحظة ا�ستثنائية )طويلة جداً( في عمر 
ال�سعر العربي الحديث، الأ�سباب ال تبداأ بجماهيرّيته غير الم�سبوقة، وال 

تنتهي بعدم القدرة على القب�س على "�سّر م�سلحته".
االأ�سدقاء   اأح��د  مع  )معّبرة(، جرت  اأروي حادثة طريفة  اأن  اأح��ّب  وهنا 
اأحد  ف��ي  ���س��ارك  ف��رن�����س��ي��اً،  ���س��اع��راً  اأن  ال��م��ف��ي��د  مخت�سرها  ال�����س��ع��راء، 
االأ�سجار  تت�سّلق  النا�س  ي��رى  اأن  هاله  العربية،  ال�سعرية  المهرجانات 
ال�سديق ترجمة  ذلك  قّباني(، فطلب من  )ن��زار  �ساعر  اأم�سية  لح�سور 
ما يقوله نزار في محاولة لفهم �سّر هذا ال�سحر... بعد ذلك ال بّد من اأن 
يتوّقع القارئ اأن هذا ال�ساعر الفرن�سي هاله )من جديد( اأن ال�سعر الذي 
ُترجم له للتّو هو كالم عادي، بل كالم بال قيمة فّنّية تقريباً؛ كالم اأ�سبه 
بما يكتبه الطلبة على مفّكراتهم ور�سائلهم الغرامية، اأو ما يخرب�سونه 

على مقاعدهم الخ�سبّية.
العربي  ال�ساعر  �سديقنا  الفرن�سي  ال�ساعر  اتهم  لقد  الطرفة؟  نهاية 

بتزوير الترجمة ب�سبب غيرته من نزار قّباني!

في حلبة اللغة و�سركها، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.

التتمة          19      

نفى اأدوني�س لبع�س ال�سعراء في بيروت �سّحة الخبر 
اأنه  ع��ن  ال�سابق  ع��دده��ا  "الغاوون" ف��ي  ن�سرته  ال��ذي 
قال لي، خالل ات�سال هاتفي معه، اأنه "�سيعتذر" في 
"الحياة" عن ت�سميته �سعراء  "مداراته" في �سحيفة 
كانت  الت�سمية  ه��ذه  واأن  االأف�سل  باأنهم  �سواهم  دون 

"خطاأ"...
االأم��ر برّمته ما كان ي�ستحّق التعليق لو لم يكن نفي 
اأدوني�س يعني اأني "كاذب"، ولو لم يكن ثمة كالم في 
اأدوني�س  اأن تحّدثي مع  الو�سط الثقافي اللبناني عن 
ي�سّميني  اأن  ف��ي  مّني  لرغبة  ك��ان  المو�سوع  ه��ذا  ف��ي 

اأدوني�س من بين "اأف�سل" ال�سعراء!
اأحّب اأواًل اأن اأو�سح للجميع باأني اأحّب ال�سعراء الذين 
�سعرائنا،  كبار  م��ن  اأعتبرهم  واأن���ي  اأدون��ي�����س،  �سّماهم 
واأنهم جميعهم اأ�سدقائي. واأحّب اأن اأو�سح كذلك باأني 
اأحّب اأدوني�س واأعتبره من كبار �سعرائنا، واأنه �سديقي 
واأحترمه  اأحّبه  )الأن��ي  بال�سبط  ال�سبب  ولهذا  اأي�ساً، 
ك�ساعر كبير و�سديق( تحّدثت معه في هذه الم�ساألة 

االإ�سكالية التي هي "المفا�سلة" في ال�سعر. فلي�س ثمة 
�ساعر "اأف�سل" من �ساعر، اإنما لكّل �ساعر خ�سو�سيته. 
ولذلك فاإن التقييم ال�سعري لل�سعراء عماده "التمايز" 

بينهم ولي�س "المفا�سلة".
هذا كان فحوى حديثي الهاتفي مع اأدوني�س. ومن هذا 
المنطلق قال اأدوني�س اإن ت�سميته ل�سعراء كان "خطاأ". 
والأني اأحّب اأدوني�س، واأقّدر قيمته، طلبُت منه حينذاك 
"الحياة"  �سحيفة  في  "مداراته"  في  علناً  يقول  اأن 
تلك  ت�سميته  الهاتف الأن  عبر  ما يقوله لي �سخ�سياً 
انعك�ست عليه �سلباً من بع�س ال�سعراء. لم اأطلب من 
اأدوني�س "االعتذار" اإنما التو�سيح، وكان هو الذي كّرر 
الأدوني�س  وتقديري  احترامي  ازداد  "�سيعتذر"!  باأنه 
الكبار...  �سيمة  هو  فاالعتذار  "�سيعتذر".  ق��ال  حين 
وفي �سياق حديث هاتفي مع ماهر �سرف الدين اأخبرته 
عّما قاله لي اأدوني�س، واأخبرت ماهر ذلك من منطلق 
التعبير له عن كبر اأدوني�س حين تحّدث عن االعتذار.
)التتّمة �ص 19(

وديع �شعادة

كتب فادي �شعد
ال�سر�سة  ال���م���ع���رك���ة  ف�����ي 
ال���ج���اري���ة ح���ال���ي���اً م���ن اأج���ل 

الحزب  ب��ت��ر���س��ي��ح  ال���ف���وز 
ال��������دي��������م��������وق��������راط��������ي 
االأميركية  لالنتخابات 
ال���ع���اّم���ة ال���م���ق���ّررة في 

الثاني  ت�������س���ري���ن  ����س���ه���ر 
)نوفمبر( المقبل، تمتطي هيالري 
على  معتمدًة  النثر  �سهوة  كلينتون 

ال�سيا�سة  حلبة  في  الطويل  تاريخها 
بتاريخ  المرتبط  والدولية،  االأميركية 

معرفتها  وعلى  ال�سابق،  الرئي�س  زوجها 
ال��دق��ي��ق��ة ب���دق���ائ���ق االأم�������ور ل��ك�����س��ب اأ����س���وات 

االأميركيين. كانت ا�ستطالعات الراأي في البداية 
عر براأ�سه  لم�سلحتها وبفارق كبير، اإلى اأن اأطّل ال�سِّ

ع��ل��ى ل�����س��ان ال��م��ر���س��ح ال��دي��م��وق��راط��ي االآخ����ر باراك 
ال�سيوخ  مجل�س  دخوله  على  يم�ِس  لم  وال��ذي  اأوب��ام��ا، 

االأميركي اإال ثالث �سنوات. 
مع  ب��ال��م��ق��ارن��ة  ن�سبياً  م��ج��ه��ول  �سيا�سي  اأوب���ام���ا،  ب����اراك 
اأول  لي�سبح  اأف��ري��ق��ي  اأب  م��ن  ُوِل���د  الكلينتونّي،  االإرث 
العتالء  حقيقية  فر�سة  يملك  اأ�سود  اأميركي  �سيا�سي 
عر�س البيت االأبي�س. عندما اأعلن عن تر�ّسحه لخو�س 

االنتخابات الرئا�سية في �سهر �سباط من 
التحليالت  معظم  اتفقت   ،2007 ع��ام 
فر�س  تدّني  على  ال�سيا�سية 
ال�سياق  ل��ك��ن  ن��ج��اح��ه. 

االنتخابية،  اأوب��ام��ا  لحملة  التاريخي 
اأ����س���ود م��خ��ت��ل��ف ع���ن الذين  ك��م��ر���س��ح 
ي��غ��ب ع���ن ذه���ن ال�سعب  ل���م  ���س��ب��ق��وه، 
غير  ب�سكل  ول��و  الُمتطّلع،  االأميركي 
والتعوي�س  الت�سالح  اإلى  اأحياناً،  واٍع 
عن ما�سيه الملّطخ بثقافة العبودية. 
ل����م ي���ك���ن ذل�����ك ل��ي��ك��ف��ي وح��������ده، كي 
تر�سيحه،  اأع��ل��ن  م��ذ  اأوب���ام���ا،  ي��ت��ق��ّدم 
المر�سحين  اإلى �سدارة  خطوة خطوة 
هذه  فلي�ست  ال��رئ��ا���س��ة،  ���س��ّدة  الع��ت��الء 
اأ�سود  �سيا�سي  فيها  يتر�سح  التي  االأولى  المرة 
اأذهل  ح�سل،  اآخ��ر  �سيئاً  لكن  االأميركية،  لالنتخابات 
الو�سط ال�سيا�سي وغّير التوّقعات وو�سع الع�سّي 
ال�سر�سة.  ال��ك��ل��ي��ن��ت��ون��ي��ة  االآل�����ة  ع���ج���الت  ب��ي��ن 
خطاب  ح��ول  االأميركيين  ماليين  جمع  �سيء 
خطاب  على  لعقود  اعتاد  �سعباً  األ��ه��َم  مختلف 

نثري رتيب من قبل قادته ال�سيا�سيين.
عرف اأوباما قّوة االإلهام التي تحملها الكلمات، 
ب��ل ف��ي قدرتها  ال��م��ب��ا���س��رة،  لي�س ف��ي م��دل��والت��ه��ا 
اأن  يمكن  التي  المتنّوعة  العالقات  و�سبكة  االإيحائية 
واإحاالتها  اال�ستعارية  معانيها  في  خاللها،  من  تنتظم 

الالواعية.
)التتّمة �ص 18(



اإلى  ن�سير  اأن  االأهمية  "من 
وجود ثقافة يهودية عربية 
طّياتها  في  ت�سّم  م�ستركة، 
)االأندل�سي(  م��ن  ال�����س��ع��راء،  اأف�����س��ل 
�سالوم  )اليمني(  اإل��ى  هاليفي  ي��ه��ودا 
الديانة  معظم  ب��اأن  ناهيك  ال�سبزي. 
اليهودية مكتوبة باالآرامية والعربية، 
االألمانية.  اأو  ب��ال��الت��ي��ن��ي��ة  ول��ي�����س 
اأك��ث��ر من  ع��رب��ي��ة  وال��ي��ه��ودي��ة نف�سها 

كونها غربية".
مئير بوزجلو
)�سحيفة "معاريف"، ملحق هامجازين، 
13 دي�سمبر 2004(

اأه��ّم كتب المختارات  اإح��دى  اإذا كانت 
ال�سعراء"  "طبقات  م��ث��ل  ال�����س��ع��ري��ة، 
846م(،  )ت:  ال��ج��م��ح��ي  ���س��الم  الب���ن 
حفظت اأ�سماء �سعراء يهود منذ القرن 
ال�����س��اد���س وال�����س��اب��ع وال���ث���ام���ن، مثل: 
ال�ساعر  ال��ح��ج��ازي  ال��ث��ري وال��م��ال��ك 
اأبي  ب��ن  ال��رب��ي��ع  ب��ن ع��ادي��ا،  ال�سموءل 
الحقيق، كعب بن االأ�سرف، �سريح بن 
قي�س  اأب��و  غري�س،  بن  اأ�سعيا  عمران، 
اأبو الذيَّال، درهم بن زيد،  بن رفاعة، 
���س��ارة ال��ق��ري��ظ��ي��ة، ف���اإن ك��ت��ب التاريخ 
العربية حفظت اأ�سماء اأخرى ا�ستمّرت 
في عطائها ال�سعري كما ورد في كتاب 
االأندل�س  غ�سن  م��ن  الطيب  "نفح 
ري )ت:  الرطيب" الأبي العبا�س الَمقَّ
1631م(، حيث ا�ستهرت اأ�سماء في اأوج 
بين  لالأندل�س  ال��ع��رب��ي  الحكم  ف��ت��رة 
القرَنْين: العا�سر والثاني ع�سر مثل: 
�سموئيل  اأو  النغريلة  ب��ن  اإ�سماعيل 
نجيد )ت: 1056م(، ودونا�س بن براط 
حاكى  التي  العبرية  العرو�س  وا�سع 
ومعا�سره  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��رو���س  فيها 
عزرا  بن  ومو�سى  �سروق،  بن  مناحيم 
)ت: 1140( �ساحب كتاب "المحا�سرة 
والمذاكرة لتعليم البالغة والعرو�س"، 
المولد  القرطبي  ال�ساعر  وال��رح��ال��ة 
واأبو  1167م(،  اإب��راه��ام بن ع��زرا )ت: 
هاليفي  ي���ه���ودا  اأو  ال�����الوي  ال��ح�����س��ن 
اأُخريات  فل�سطين  اإل���ى  ه��اج��ر  ال���ذي 
حياته، وفي القرن الثالث ع�سر ع�سر 
اإبراهيم  ��اح  ال��و���سَّ ا�ستهر  الموحدين 
بن �سهل االإ�سبيلي )ت: 1259(، وفي 
خ�سّم ح��روب اال���س��ت��رداد زم��ن ملوك 
الطوائف ُعرف ال�ساعر ُم�سلَّم دابييرا 
وُعرف  ك��ت��ال��ون��ي��ا،  ف��ي  م�����س��ال��وم(  )اأو 
اأبو  مائير  �ساعر  حكيم(  )اأو  ح��اخ��ام 
بن  �سعديَّ  ا�سم  اآخ��ر  ويذكر  العافية، 
في  "ال�سروري  ك��ت��اب  ���س��اح��ب  دن���ان 
المنفيين  بين  من  العبرانية"  اللغة 
و�سُيذكر  1429م،  ع��ام  االأن��دل�����س  م��ن 
الحقاً، في القرن ال�ساد�س ع�سر، ا�سم 
اإ���س��رائ��ي��ل ن��ج��ارا ال��م��ول��ود ف��ي دم�سق 

�ساعراً  كان  غ��زة، حيث  والمتوّفى في 
غنائياً غّنى اليهوُد اأ�سعاره على قوالب 
لحنّية تركية وعربية، واأي�ساً اإغريقية 
الحاخام  ُيذكر  اليمن  وفي  واإ�سبانية، 
ال�سبزي  ���س��ال��م  اأو  ���س��ب��ي��زي  ����س���ال���وم 
 )1720  -  1619( ���س��ب��ازي  �سليم  اأو 
ال��م��ول��ود ف���ي ق��ري��ة ن��ج��د ق���رب تعّز، 
وق��د ُع���رف ���س��اع��راً م��ار���س الخياطة، 
الحميني  ال�سعر  موؤ�ّس�سي  م��ن  وي��ع��ّد 
له  غ��ّن��ت  وق��د  اليمنية(،  )بالمحكية 
ه��زاع و�سيون قوالن.  المغّنية عفراء 
واأّما في المغرب بين القرَنْين ال�سابع 
ع�سر والثامن ع�سر فقد ُعرفت ثالثة 
اأ����س���م���اء م���ن ع��ائ��ل��ة واح������دة: يعقوب 
طبَع  حيث  اأبن�سور  و�سالوم  ومو�سى 
اأعمالهم ال�سعرية في االإ�سكندرية عام 
من  المبعوثين  االأح��ب��ار  اأح���ُد   1893
القد�س.  في  المغربية  الطائفة  قبل 
كما ُتذكر اأ�سعار داود ح�سين في اأغاني 
ُتذكر  كذلك  �ُسَرقي،  �سعديَّ  المغربي 
ب�"اأغاني  م��و���س��وم��ة  ���س��ع��ري��ة  م���دّون���ة 
اإفلح  داود  المغّنيان  جمعها  الع�سق" 
اأف���ري���اط،  ح��اي��ي��م  م���ع  ال��ق��اي��م  وداود 
1921م  ع��ام  ف��ي مراك�س  وق��د ُطبعت 
ف��ي القد�س  واأُع��ي��دت طباعتها م���راراً 

عام 1961 و1968.

النه�شة ال�شامتة
العربي  ال�سعر  نه�سة  مرحلة  ت����وؤرَّخ 
ر الأوج تاريخ ال�سعر العربي  بفعل تذكُّ
والمق�سود  ال��و���س��ط��ى،  ال���ق���رون  ف���ي 
�سعر فترة الحكم العبا�سي، وما تعليق 
الغالف  على  م��ط��ران  خليل  ال�ساعر 
�سعر  م��ن  "المختار  ل��ك��ت��اب  الخلفي 
اأم���ي���ر ال�����س��ع��راء اأح���م���د ���س��وق��ي بك" 
)القاهرة، 1924( بالقول: "من ن�سيج 

البحتري، ومن �سياغة اأبي تّمام، ومن 
وثبات المتنّبي، ومن مفاجاآت ال�سريف 
مهيار  م�����س��ل�����س��الت  وم�����ن  ال���ر����س���ي، 
الديلمي"، اإال ليثبت اأن تلك النه�سة 
ر  ال�سعرية، باالأخ�س، كانت لحظة تذكُّ
وا�ستعادة تحت مظّلة ما يمكن ت�سميته 
بمرحلة االأيديولوجيا العثمانية، فقد 
برع  التي  ال�سعرية  المعار�سات  كانت 
فيها كل من محمود �سامي البارودي 
�سبري  واإ�سماعيل   )1904  -  1839(

�سوقي  واأح����م����د   )1923  -  1854(
النموذج  ت�ستعيد   )1923  -1869(
وبحوره  بنائه  في  العبا�سي  ال�سعري 
تجربة  اإل��غ��اء  م��ع  ومعجمه،  وقوافيه 
لم�سلحة  خ��ي��ال��ه  وت��غ��ي��ي��ب  ال�����س��اع��ر 
ال��ل��غ��ة ال��م��ج��ازي��ة ال��م�����س��ت��ع��ارة، كذلك 
والطابع  ال�سعرية  االأغرا�س  ا�ستعادة 
ال�����س��ف��وي ال�����ذي ب����رز ل�����دى: حافظ 
وعبد   )1932  -  1871( اإب���راه���ي���م 
المح�سن الكاظمي )1870 - 1935( 
االهتمام  اأن  اإال  كثر،  اآخرين  و�سعراء 
جاء  والقومية  االإن�سانية  بالق�سايا 
على خلفية اإرها�سات حركات التحّرر 
وتطّور  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
المجتمعات  في  الفردية  الح�سا�سيات 
العثمانية كحالة من حاالت االن�سقاق. 
تلك  ال�سعراء  بع�س  ق�سائد  وتك�سف 
بالمدينة  ال��ح��ج��از  ف��ي  كما  ال��ح��االت 
 1848( االأ�سكوبي  المنّورة:وؤاإبراهيم 
 -  1848( ع�����س��ق��ي  واأن������ور   )1913  -
1921(، ومن العراق في بغداد: جميل 
ومعروف   )1936  -  1863( الزهاوي 
واأحمد   )1945  -1875( ال��ر���س��اف��ي 
ويبدو   ،)1978  -  1895( ال��ن��ج��ف��ي 
يكونوا  لم  اليهود  العرب  ال�سعراء  اأن 
ب��ع��ي��دي��ن ع���ن ه����ذه ال���ت���ط���ّورات التي 
تعطيهم قدراً من خ�سو�سية )حّرية( 
و�سعهم  ر  وت��ط��وُّ االأقلية  و�سع  ب�ساأن 
ال���دي���ن���ي وال���ث���ق���اف���ي واالق���ت�������س���ادي، 
المجمعات  ف���ي  ي��خ��ف��ى  ال  ف���دوره���م 
العربية وم�ساهمتهم فيها، وهذا باأثر 
تاأ�سي�س مدر�سة "االإليان�س" في بغداد 
االإ�سرائيلية  "االإليان�س"  جمعية  من 
)المو�سوية( عام 1865، والتي منحت 
وّفرت  علمانية  درا���س��ة  اليهوَد  ال��ع��رَب 
ال��ل��غ��َت��ْي��ن العبرية  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  ل��ه��م 
والفرن�سية.  االن��ك��ل��ي��زي��ة  وال��ت��رك��ي��ة، 

وجاء افتتاح قناة ال�سوي�س عام 1869 
ليحّول مجرى التجارة العراقية من 
ُرب��ط ميناء  الغرب، حيث  اإل��ى  ال�سرق 
االأوروبية،  باالأقطار  مبا�سرة  الب�سرة 
العراقي كّله، حيث  المجتمع  اأف��اد  ما 
التركي )اإطالق  �سمح و�سع الد�ستور 
ال�سباب  بالتحاق  ال��ع��ام��ة(  ال��ح��ري��ات 
الر�سمية  ب��ال��وظ��ائ��ف  ال��ي��ه��ود  ال��ع��رب 
منذ العام 1908، ما اأت��اح لهم فر�سة 
اأقرانهم الم�سيحيين والم�سلمين  مع 
الم�ساركة في الحياة العامة، وتاأ�سي�س 
المدار�س، كما ذكرنا، كذلك ال�سحف 
ر�سيد  م��ع  �سوميخ  ن�سيم  اأ�ّس�س  حيث 
"الزهور" )1908(،  ال�سّفار �سحيفة 
"تفكر"  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ن��ب��ر  و���س��ل��ي��م��ان 
في  ������س�����ارك  ال�������ذي  وه������و   )1912(
ب��ب��اري�����س )1913(  ال��ع��رب��ي  ال��م��وؤت��م��ر 
ونادى بالحكم الالمركزي في البالد 
ال��ت��ح��اق الكثيرين  ال��ع��رب��ي��ة. وت��وال��ى 
بالدوائر الحكومية جراء تخ�س�سات 
في الطّب والعلوم والتربية والحقوق 
�سا�سون  ال�سيد  ك��ان  وق��د  واالقت�ساد، 
العراق،  في  مالية  وزي��ر  اأول  ح�سقيل 
االأول���ى  ال��دول��ة  ميزانية  و���س��ع  حيث 
واأن���ظ���م���ة ال�������س���رائ���ب، و�����س����ارك في 
مع   1925 ع����ام  ال��ن��ف��ط  م���ف���او����س���ات 
ال�����س��رك��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وال���ت���ي ق�ست 
بتاأدية عوائد النفط بالذهب لخزينة 
الدولة العراقية. اأي�ساً، ُيذكر اإبراهيم 
الكبير مدير عام المحا�سبات والمالية 
وال��ذي قام با�ستبدال العملة الهندية 
بالعملة العراقية، وما كانت الق�سيدة 
يهودا  اإب��راه��ام  بمحا�سرة  االحتفائية 
)1877 - 1951( التي األقاها ال�ساعر 
كان  ع��ن��دم��ا   ،1920 ع����ام  ال��ر���س��اف��ي 
المقد�سّية،  المعلمين  دار  في  اأ�ستاذاً 
"خطاب  ن��ق��ول��ه:  م��ا  على  ت��اأك��ي��داً  اإال 
ي��ه��ودا ق��د دع��ان��ا اإل���ى ال��ف��ْك��ِر/ وذّكرنا 
ِذْك���ِر/ ل��دى محفٍل  ما نحن فيه على 
تبّواأه  ب���ال���َق���ْوِم ح���اف���ٌل/  ال��ق��د���س  ف���ي 
وقد  ْدِر".  ال�سَّ ف��ي  �سموئيل  ِه��ْرب��ر 
كان مو�سوع محا�سرة اإبراهام �سالوم 
ال��ع��رب ف��ي ال�سرق  ي��ه��ودا ع��ن مدنّية 
الح�سور  ب��ي��ن  م���ن  وك�����ان  وال����غ����رب، 
ال�����س��ّي��د هربرت  ال�����س��ام��ي  ال���م���ن���دوب 
�سموئيل، ويعّد يهودا من اأوائل �سباب 
ال�سامية  اللغات  در���س��وا  الذين  بغداد 
و�سترا�سبورغ  هيدلبرغ  جامعتي  ف��ي 
العالم االألماني تيودور  متتلمذاً على 
اأ�سدر يهودا مجموعته  نولدكه، وقد 
في  عربي  "�سوت  الوحيدة  ال�سعرية 
�سفره ليحا�سر  البادية" 1903، قبل 
في  العليا"  "الدرا�سات  م��در���س��ة  ف��ي 
برلين )1904( حيث اأّلف باالألمانية 
انتقل  ثم  البغدادية"،  "اللهجة  كتاب 
 -  1914( مدريد  جامعة  اإل��ى  اأ�ستاذاً 

الثقافة  �شعرهم في ظّل  اأنتجوا  الذين  اليهود  العرب  ال�شعراء  ال�شوء على  اإلقاء  الدرا�شة  تحاول هذه 
العربية، كما �شتتناول بع�ض من ترك بلده العربي ب�شبب ال�شتات الجديد فكتب بلغة المنفى، لكن روحه 
�شامّية من  مكّونات  العرب  اأن في  يهود في معنى  عرب  اإنهم  نقول  وعندما  الثقافة.  عربية  بقيت 
اأبناء العمومة ال�شامّية من اآرامية - �شريانية وكنعانية - عبرية ونبطية، لكن تراث الأديان الثالثة يتعّزز 

بالتقادم بين طائفة واأخرى، والالفت اأن معظم العرب اليهود ممن �شاهموا في الثقافة بما فيها من 
اإلى تباين  ثانياً، وبقدر ما يوؤّدي الظرف الأيديولوجي  اأوًل، ويهوداً  اأنف�شهم عرباً  اآداب وفنون يعّدون 
الم�شالح وفروق عمق الإرث واختالف التجربة الح�شارية، تنك�شف التمايزات عند العربي نف�شه، �شواء 

في يهوديته اأو في م�شيحيته اأو في اإ�شالميته.

ال���ت���ي ح�سمها  ال��م�����س��اج��الت  اإل�����ى  اأع�����ود  ل���ن 
التاأريخ كعادته عندما يتلكاأ النقد واالأدب عن 
تتوا�سل  اأ���س��داوؤه  زال��ت  و�سع ح��ّد ل�سراع ما 
يبَق من  ولم  العمودّية،  للق�سيدة  كما ح�سل 
"جاهلّية"  ع���ودة  بعد  لكنني  ���س��يء،  ع��م��وده��ا 
���س��األ��ت ن��ف�����س��ي م����اذا ن�����س��ّم��ي ال���ي���وم، وبحكم 
مقايي�س الق�سيدة العربية الحديثة مثل هذه 
الن�سو�س التي اأُوِرُدها االآن بعدما اخترت لها 
فقط  لنف�سي  �سمحت  داخ��ل��ه��ا؟  م��ن  ع��ن��وان��اً 
بتوزيع ال�سطور كما نفعل في ال�سعر، باعتبار 
الكامل الذي  ال�سطر  اأي  النثري -  ال�سكل  اأن 
ُدّون��ت فيه في كتب التاأريخ - هو االآخ��ر غير 
حقيقي الأنها ن�سو�س �سفهّية في االأ�سل وال 
الموؤّرخون  كتبها  وقد  لكتابتها،  �سكاًل  نعرف 
مع  وبالمقارنة  لها  معّين  فهم  بحكم  كالنثر 
ال�سعري،  العمود  اأي  ال��ق��دي��م،  ال�سعر  كتابة 
ولهذا فاأنا اأقترح كتابتها بهذا ال�سكل الجديد 
انطالقاً من قراءة �سعرية وال اأجد لها قراءة 
بن  اأكثم  جديد  من  اإذاً  لنقراأ  �سعرّية...  غير 
َتُك  ب�"ال  ال��م��و���س��وم  ال��ن�����س  ه���ذا  ف��ي  �سيفي 

كالجنازة":

اإّن بيَن حيزومي و�سدري ل� كالماً ال اأجُد له 
مواقَع

اإاّل اأ�سماَعُكم وال مقارَّ اإاّل قلوَبكم؛
الهوى يقظاُن والعقُل راقُد

ال�سهواُت مطلقٌة والحزُم معقوٌل
واإّنما م�سارُع الرجاِل تحت بروق الطَمع

ومن �سلَك الَجَدَد اأَِمَن الِعثار.
•

َكْلُم الل�ساِن
اأَنكى من

كلِم ال�ّسناِن
والكلمُة مرهونٌة ما لم تنجُم من الفِم

فاإن نجمْت فهي اأ�سٌد محّرب
اأو ناٌر تلتهب.

•
لو تكا�سفُتم ما تدافنُتم

والغريُب َمْن لم يُكن لُه حبيب.
َتباَعدوا في الديار

َتقاربوا في المحّبة
اأيُّ الرجاِل المهّذُب.

•

من يَر يوماً ُيَر ِبْه
اإذا نزل القدُر عمَي الب�سُر

واإذا نزَل الَحْيْن
نزَل بين االأُذِن والعيْن

•
ُمن�ساٌق

اإلى ما اأَنَت الق.
ُخْذ من العافية ما اأُعطيَت

اإنما لَك ما اأم�سيَت
وال تُك في اأَهِلَك كالجنازة.

•
المراأة ريحانٌة ولي�ست بقهرمانة

من اأراد البقاء،
فليوّطن نف�َسُه على الم�سائب

َقتلَْت اأر�ٌس جاهلَها
وَقتَل اأر�ساً عارُفها

ال�سوؤاُل واإن قلَّ اأكثر من النوال
كفى بالمرِء كذباً

اأن ُيحّدَث بكلِّ ما �َسِمع.
ياِح من الَف�سل. واإّنما َكثرُة ال�سّ

�شوقي عبد الأمير
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"الك��تابة"  ت����ن����ط����وي 
مفارقة  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة 
مع  التعامل  حيال  ح���اّدة 
من  الكثير  يتمحور  فبينما  ال��م��راأة، 
بالوجود  وت��رت��ب��ط  ح��ول��ه��ا،  ال�����س��ع��ر 
اإل��ى ال�سرف  وت��رادف االأر���س وترمز 
العربي  االإب��داع  اأدبيات  كثير من  في 
ف��اإن��ن��ا ن��ج��د م��ح��اول��ة ���س��ائ��دة لنفي 
فيناأوون  ع��ن��ه��ا،  ال�����س��ع��ري  االإب�������داع 
كانت  هل  قائله.  تاأنيث  عن  بال�سعر 
اأخريات  ف��ي  ال��م��الئ��ك��ة  ن���ازك  ع��زل��ة 
ال�سالح  ت�����س��ل��ي��م  م���ن  ن���وع���اً  ح��ي��ات��ه��ا 
المبدع  الرجل  لديكتاتورية  واإع��الء 
الذين  المثقفين،  خا�سة  لدى  حتى 
ال يتخّيلون االإبداع ال�سعري اإال على 
ال�سارب  ف��ي��ك��ون  "الفحولة"،  هيئة 
وال�سوت  كالقافية  واللحية  عنواناً 
لدى  ال�سعر  لر�سوخ  ع��ام��اًل  االأج�����ّس 

المتلّقين؟
قاله  ما  يعني  ب��رد  بن  ب�سار  ك��ان  هل 
ح��ي��ن اأع���ل���ن ع���ن ن��ف��ي ال���م���راأة خارج 
ال  اأن��ه��ا  وراأى  ال�سعر،  رح��اب  قدا�سة 
تقول �سعراً اإال بان فيه ال�سعف، فلّما 
تلك  قال:  بالخن�ساء  عليه  اعتر�سوا 

كان لها اأربع خ�سّي؟!
حما�سته  رغ����م   - ال���ع���ّق���اد  ك����ان  وه����ل 
ل  يوؤ�سّ  - التعبير  لحرية  ال�سديدة 
الخن�ساء  ���س��ع��ر  اأن  راأى  ح��ي��ن  ذل���ك 
ف�سل  ف��ي  راأي���ه  ع��ن  ف�ساًل  "بايخ"، 
حتى  كّلها،  حياتها  اأم���ور  ف��ي  ال��م��راأة 
في اأدّق اهتماماتها، كالزينة وتف�سيل 

المالب�س؟!
ذلك  ل  يوؤ�سّ المبّرد  ك��ان  ه��ل  اأي�����س��اً، 
تتقّدم في  ام��راأة  "ُربَّ  اأن��ه  راأى  حين 

�سناعة، وقّل ما يكون ذلك"؟!
ه��ل ك���ان ال��ت��اري��خ ن��زي��ه��اً ح��ي��ن ق�سر 

على  ال��م�����س��ت��ك��ف��ي  ب��ن��ت  واّلدة  ���س��ع��ر 
اأ�سلح  واهلل  "اأنا  المعروَفْين:  بيَتْيها 
للمعالي/ واأم�سي م�سيتي واأتيه تيها/ 
اأم���ّك���ن ع��ا���س��ق��ي م���ن ���س��ح��ن خ����ّدي/ 

واأعطي قبلتي من ي�ستهيها"؟
بثينة  �سعر   - ف��ع��اًل   - اق��ت�����س��ر  وه���ل 
على بيَتْين رثت بهما جمياًل، عندما 
عن  �سلوي  "واإن  فقالت:  اإليها،  ُنعي 
حانت  ما  الدهر  من  ل�ساعة/  جميل 
وال حان حينها/ �سواٌء علينا يا جميل 
الحياة  ب��اأ���س��اُء   ، م���تَّ اإذا  م��ع��م��ر/  ب��ن 

ولينها"؟
قد  ال��ق��دي��م��ة  االأع�������راف  ك���ان���ت  واإذا 
بثينة،  م����ع  ال���ك���ب���ت  دور  م����ار�����س����ت 
مع  تف�سيره  يمكن  فكيف  واأ�سرابها، 
المفتوحة؟ ولماذا  االأندل�سية  البيئة 
ك���ان ل��ل��م��راأة ح�����س��وره��ا ال��ك��ب��ي��ر في 

�سوؤون اأخرى؟
اإلى  م����ردود  االأم����ر  اأن  ال��ظ��ن  اأغ��ل��ب 
التزمه  اأن��ث��ى(  )ذك���ر/  ن��وع��ّي  تعامل 
اأ�سعار  م��ع  االأدب  وج��ام��ع��و  ال��ن��ّق��اد، 
القائل  اإلى  ينظرون  فراحوا  الن�ساء، 
االهتمام  دون  م���ن  وج��ن�����س��ه  ون���وع���ه 
فلمجّرد  ال��ق��ائ��ل،  يقوله  بما  ال��ع��ادل 
خلفهم:  ن  للمدوِّ يقولون  اأنثى  اأنها 

ق"! خرِّ ق...  "خرِّ
الموّجه  ال�سعر  هو  بكثرة  المحفوظ 
اإل���ى ال��ذك��ر، وال��دائ��ر - ف��ي اأغ��ل��ب��ه - 
لتلتزم  عليه،  والتفّجع  رث��ائ��ه،  ح��ول 
فاإذا  حياتها،  طيلة  ال�سمت  ال�ساعرة 
مات "الذكر" انبج�س ال�سعر - فجاأة - 
منها ليمالأ ال�سطور، وربما الدواوين. 
هكذا الحال مع ليلى االأخيلية، التي 
بن  لتوبة  بمراثيها  التاريخ  يحتفظ 
فالموجود  فيه  تغّزلها  اأم��ا  الحمير، 
ال��ن�����س��اء لنظم  ت���ف���ّرغ���ت  ن������ادر. ه���ل 

فلْم  وال�����رث�����اء،  وال���ول���ول���ة  ال����دم����وع 
ال��غ��ر���س، حتى  اإال ف��ي ه���ذا  ي��ب��رع��ن 
قال �ساحب "اأعالم الن�ساء" اإن اأجود 
الموتورات"؟  "�سعر  ه���و  ���س��ع��ره��ن 
ه��ل االأم���ر ح��ق��اً على ه��ذا ال��ح��ال، اأم 
حوله  ودوران����ه  ب��ال��رج��ل  ات�ساله  اأن 
اإلى  ن��رج��ع  حين  وبخا�سة  ل��ه،  م��ّك��ن 
اأديبات  كتابة  ح��ول  الكثير  الحديث 
وهل  مختلفة؟  ف��ن��ون  ف��ي  االأن��دل�����س 
مع  النحو  ه��ذا  على  االأم���ر  ي�ستقيم 
�سعر حف�سة بنت الركون على �سبيل 

المثال؟
دون غيره  ال���رث���اء  اط����راد  اإ���س��ك��ال��ي��ة 
عدم  م��ع  تت�سق  ال  "االأغرا�س"،  م��ن 

"الغر�س"  داخل  ربما  �سواه،  ح�سور 
ذات��ه، حيث ال ذك��ر لرثاء ال��م��راأة من 

ال�ساعرات.
اأم  الن�ساء،  على  ال�سمت  ُف��ر���س  ه��ل 
اأن��ه��ا لعبة االأق���وى واالأ���س��ع��ف، وهي 
المهتم  غ��ي��ر  ���س��ع��ره��ّن  ن��ف��ت  ال���ت���ي 
بما  واحتفظت  االإط��ار،  بالذكر خارج 
يدور حول الرجل، واإن قّل؟ هل كان 
تمّثلها  التي  "الغواية"  من  الخوف 
االأنثى - لدى ال�بع�س - داف�ع�اً لطرد 
االإبداعي،  ال�سياق  خارج  االإناث  �سعر 
"ن�سائية"  �سواهد  بالرغم من وجود 
امتّدت اإلى الغزل ال�سريح، واختزال 
ال����ذك����ورة، مثلما  االأن���ث���ى ف���ي ع�����س��و 
فعلت ثواب بنت عبد اهلل الحنيظلة؟ 
ه��ل تعامل  االأ���س��ئ��ل��ة؟  م��ن  ه��ل مللُت 
ال���ت���اري���خ - ك��م��ا ي��ب��دو - ب��ك��ث��ي��ر من 
واال�ستعالء  ال������ذك������وري،  ال�������س���ل���ف 
كما  االأنثى،  اإبداعات  مع  الم�ستغني، 
والموؤّنث"  "المذّكر  م�����س��األ��ة  لعبت 
الفني  التقييم  ت�سدير  دون  م��ن   -
ال��م�����س��األ��ة، وظّل  ف��ي  اأ���س��ا���س��ي��اً  دوراً   -
ال�سعر "فحاًل" ال ينت�سب اإلى االأنثى، 
وُينق�س  ت��ق��ول��ه،  اأن  عليها  ُي��ع��اب  ب��ل 
من الرجال االحتفاظ به )�ِسعرها(، 
فيق�سرون  االه���ت���م���ام،  ع���ن  ن��اه��ي��ك 
المحفوظ - اإال قلياًل - على المت�سل 
وبخا�سة  ل���ه،  وال��م��م��ّج��د  ب��ال��رج��ل، 
�سعر الرثاء. وقد وعى ال�سعراء ذلك 
فكانت الن�سبة اإلى االأنثى في االإبداع 
اأنثى  "�سيطانه  الق�سية:  في  فا�سلة 
النجم  اأبو  قال  كما  ذكر"،  و�سيطاني 
الذكر  ب�سيطانه،  م��ف��ت��خ��راً  ال��راج��ز 
بالطبع، على العك�س من رّبات ال�سعر 

لدى هورا�س، وغيره.
وفي التعريف اللغوي للق�سيدة نجد 

قولهم  وي��ط��رد  "ذكراً"،  ال��ق�����س��ي��دة 
اأنفوا  "ق�سيد" دون ق�سيدة، فكاأنهم 
الل�سان  ���س��اح��ب  وي���ق���ّدم  ال��ت��اأن��ي��ث. 
الناقة  م����ع  "الق�سيدة"  ت�������رادف 
تق�سد  وال���م���راأة  وال��ع�����س��اة  ال�سمينة 
للفجور، ويليه قوله: ومن ال�سعر ما 
)هذا  ع�سرة  وقيل  اأبيات  �سبعة  جاوز 
بالطبع،  م��غ��ل��وط  ال��ك��ّم��ي  ال��م��ع��ي��ار 
االأغرا�س،  المتعّددة  هي  فالق�سيدة 
ال���غ���ر����س  ذات  ه������ي  وال����م����ق����ّط����ع����ة 

الواحد(.
الذائقة  ال�����س��ط��ور  ه����ذه  ت��ه��اج��م  ال 
تحّيز  م����ن  ت��ن��ط��ل��ق  وال  ال���ق���دي���م���ة، 
لالأنثى اأو الهجوم على العرب، فنفي 
اأه��ون من  ال�سعر  ال��م��راأة من مدائن 
لكن  الفا�سلة"،  "المدينة  من  نفيها 
يبدو   - ال�سطور  م��ح��ّك  ه��و  وه���ذا   -
واإال  االآن.  حتى  مطردة  الظاهرة  اأن 
العربيات  ال�ساعرات  تفوز  ال  فلماذا 
الجوائز  ال�سعر؟  بجوائز  الحاليات 
مجّرد  اإن��ه��ا  اأع����رف.  م��ع��ي��اراً.  لي�ست 
الغواية؟  الخوف من  �ساهد. هل هو 
واال�ستنكاف من رفع �سوتها ال�سعري؟ 
نازك  بحجم  �ساعرة  تبرز  لم  ولماذا 
اأ�سا�ساً   - اتفقنا  اإذا  ه��ذا  ال��م��الئ��ك��ة، 
المنا�سبة  مكانتها  نالت  اأنها  على   -
وال�سعرية  ال�����س��ع��ري��ة،  الإم��ك��ان��ات��ه��ا 
الجيل  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ه�����ل  ف���ح�������س���ب؟ 
الجديد من ال�ساعرات االنفالت من 
هذه التر�ّسبات االأيديولوجية لقيادة 
تنحرف  انقالبات  قاطرة  اأو  حركة، 
الم�ساألة  ال���م���وج���ود.  ق�����س��ب��ان  ع���ن 
ومبدعة،  متحّدية  اأنثى  اإل��ى  بحاجة 

اأو اأن ال�سعر �سيظل "فحاًل".

عالء الجابري
حامالت الجرار، حفر على الخ�سب، للم�سري 

نحميا �سعد )1912 - 1945(.

اأحمد الوا�شل

مراد فرج.

علي غالب العزاوي، عبا�س العزاوي، اأن�ستان�س الكرملي، ال�سيخ مقلد، مير ب�سري 1943.

مير ب�سري في �سبابه.
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اإ�سحق  االأكبر  الأخيه  وُيذكر   ،)1922
اأ�ستاذّيته   )1941  -  1863( ي��ه��ودا 
حيث  والعربية،  العبرية  اللغَتْين  في 
دّر�س في مدر�سة االإليان�س و�سافر اإلى 
اأوروب���ا، وفي م�سر افتتح مكتبة لبيع 
والتركية  وال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��ب��ري��ة  ال��ك��ت��ب 
القد�س  اإل��ى  اأن يعود  والفار�سية، قبل 
ويوؤّلف بالعبرية كتابه ال�سهير "اأمثال 

العرب" 1932.
العراقي  ال�ساعر  ا���س��م  ُي��ذك��ر  اأي�����س��اً، 
�سا�سون  لورين  �سيغفريد  االإنكليزي 
داود  اأ���س��رة  �سليل   )1967  -  1886(
العراق  بع�سهم  غ��ادر  الذين  �سا�سون 
واإنكلترا،  الهند  اإل���ى  ال��ت��ج��ارة  ب�سبب 
عراقي  الأب  ���س��ي��غ��ف��ري��د  ول�����د  وق�����د 
يهودي واأم اإنكليزية ودر�س في جامعة 
بعد   - اأخواله  مع  وعا�س  "كمبردج"، 
اأه��ل الريف  انف�سال وال��َدْي��ه - عي�سة 
والدته  اأ���س��رة  اأح�سان  في  االإنكليزي 
البحرية،  والعمارة  بالنحت  ال�سهيرة 
الريا�سية  ه��واي��ات��ه  اإل����ى  وان�����س��رف 
تطّوع  وقد  ال�سعر،  ومنها  والثقافية، 
في الحرب العالمية االأول��ى )1914( 
فُمنح رتبة �سابط، وحارب في الجبهة 
الفرن�سية، وعاد جريحاً، فكتب �سعراً 
ينّدد بالع�سكر، وي�سف ماآ�سي الجنود 
ال�سنة  في  و�سارك  ع��اد  لكنه  والقتال، 
اإلى  ذاه��ب��اً  بالحرب   )1915( التالية 
الجبهة  اإل���ى  ي��ع��ود  اأن  قبل  فل�سطين 
الفرن�سية لُي�ساب من جديد ويعتزل 
مذكراته:  لكتابة  م��ت��ف��ّرغ��اً  ال��ح��رب، 
م�ساة"،  و"�سابط  ثعالب"،  "�سياد 
وقد اأ�سدر مجاميع �سعرية عّدة، ومن 
ال  "ظلمٌة  ن��ق��راأ:  "الجنود"  ق�سيدة 
ف�سيئاً/  �سيئاً  باهتة  تنجلي  لها  �سكل 
ت��رت��ج��ف ل��ُت�����س��ف��ر ع���ن ف���ج���ٍر/ يرفع 
الموجعة!/  القلوب  اأنا�س  عن  ال�ستاَر 
المتبّلدة/  باأحذيتهم  االأر���س  يدّقون 
وي��رف��ع��ون وج��وه��اً غبّية غ��ائ��رة نحو 

ال�سماء/ وجوهاً مهزولة ويائ�سة".
ومن ق�سيدة اأخرى معنونة ب�"�سعار": 
على  �سجرتَك/  ازرع  ال�ساعر،  "اأيها 
راأ������س ال��ط��ري��ق غ�����اراً ����س���ذي���اً/ ليرى 
في  هناك  ينمو  اأخ�سَر  جمااًل  النا�س 
في  الحّرية  وي��رون  وعا�سفة/  �سحٍو 

االأغ�سان االإلهّية ُتزهُر �سجاعًة".
و�سيغفريد  �سالوم  اإب��راه��ي��م  ك��ان  واإذا 
�سا�سون من االأ�سماء التي عا�ست قبل 
بالعبرية  ���س��ع��ره��ا  ف��ك��ت��ب��ت  ال��ن��ه�����س��ة 
واالإنكليزية، وهذا راجع اإلى متطّلبات 
االنتقال عن البالد العربية، فاإن الجيل 
دور كبير في  له  يكون  �سوف  الالحق 
المراحل االنتقالية من حركة ال�سعر 
القومية  التحّرر  بحركات  ت��اأّث��ر  الأن��ه 

في البالد العربية.
فاعلة  اليهود م�ساهمة  للعرب  ويظهر 
ف��ي ب��غ��داد ت��م��ّث��ل��ت ف��ي ت���ط���ّورات عّدة 
وال�سيا�سي  االقت�سادي  ال�سعيد  على 
�سخ�سيات  ب�����رزت  ح��ي��ث  وال���ث���ق���اف���ي، 
والفنانين  االأدب��������اء  م���ن  اج��ت��م��اع��ي��ة 
والمفّكرين: اليهودي المت�سّوف يو�سف 
�ساحب   )1990 )ت:  ال��ك��ب��ي��ر  ���س��ال��ح 
م�سلك  ال  اأر������س  "الحقيقة  ع���ب���ارة: 
�سوحيط  داود  روزا  وال�����س��ّي��دة  فيها"، 
تيو�سوفية"  "حركة  ت��زّع��م��ت  ال��ت��ي 
الب�سرة،  ف����ي  االإل����ه����ي����ة(  )ال���ح���ك���م���ة 
"دار  تاأ�ّس�ست  الذي  واليعيزر خ�سوري 
بتبّرع   1933 ع���ام  العميان"  م��وا���س��اة 
منه، وقد افتتحها اآنذاك الملك غازي 

كمدر�سة من موؤ�س�سات "جمعية موؤا�ساة 
 ،)1928 ع����ام  )ال��م��ن�����س��اأة  العميان" 
اأْكَفاء  ع��ازف��ون  منها  �سيتخّرج  وال��ت��ي 
محمد  ال��ع��راق��ي  المغّني  �سي�سحبون 
في  للم�ساركة  القاهرة  اإل��ى  القبانجي 
موؤتمر المو�سيقى العربية 1932، وقد 
وا�سل بع�س هوؤالء العازفين الدرا�سة 
االأخَوْين  يد  على  المو�سيقية  العلمية 
يهود  من  وهما  الكويتي،  وداود  �سالح 
الكويت اأبناء عزرا، وقد افتتحا معهداً 
بعدما  الع�سرينيات  نهاية  مو�سيقياً 
�ساَحبا  اأنهما  علماً  بغداد،  في  ا�ستقّرا 
ال��م��غ��ن��ي ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ك��وي��ت��ي في 
العام  منذ  واأ�سفاره  ت�سجيالته  معظم 
البحريني  ال��م��غ��ن��ي  وك���ذل���ك   ،1927
تلميَذْين  وي��ع��ّدان  ف��ار���س،  ب��ن  محمد 
ل��ل��م��غ��ّن��ي ال��ك��وي��ت��ي خ��ال��د ال��ب��ك��ر )ت: 
كمان  ع���ازف  �سالح  يعّد  كما   ،)1925
ال�سوا  �سامي  اللبناني  ي��ف��وق   - ب��ارع��اً 
- واأخ��وه داود ع��ازف عود ممتازاً، وقد 
�ساهما في اكت�ساف ورعاية مواهب في 
الغناء والتلحين من طائفتهما، اأمثال: 
و�سلطانة  م����راد  و���س��ل��ي��م��ة  اأك�����رم  داود 

ي��و���س��ف وم��ئ��ي��ر م��ق��ار، ومن 
�سديقة  طائفتهما:  خ���ارج 
المالية وزكية جورج ور�سا 

علي.
م�ساهمات  هنا  نذكر  ولعّلنا 
اأخ���رى ف��ي م��ج��ال الثقافة، 
ف��ق��د ُع�����رف ال���م���رّب���ي ع���زرا 
 )1970  -  1900( ح������داد 
الذي كان مديراً ل�"المدر�سة 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  الوطنية" 
)1923(، وقد ترجم روايات 
االإنكليزية،  ع����ن  ع����دي����دة 
ترجم  ال����ذي  داود  ون�����س��ي��م 
وليلة"  ليلة  و"األف  القراآن 
والقا�س  االإن��ك��ل��ي��زي��ة،  اإل����ى 
�ساحب  دروي�����������س  ����س���ال���وم 
"اأحرار  ال���م���ج���م���وع���ات: 
النا�س"،  "بع�س  وعبيد"، 

بلبول  وي��ع��ق��وب  الديك"،  و"بي�سة 
ون����وري  االأولى"،  "الجمرة  م���وؤّل���ف 
الحياة"،  م��ن  "�سور  ���س��اح��ب:  زل��خ��ة 
اأنجزت  التي  �سيلفيا حاييم  نن�سى  وال 
اأطروحتها حول المفّكر عبد الرحمن 
اإ�سحيق  مليحة  وال�����س��ّي��دة  ال��ك��واك��ب��ي، 
���س��اح��ب��ة ���س��ال��ون ث��ق��اف��ي ف���ي بغداد 
يح�سره �سعراء و�سحافيون، ومثيلتها 
المطربة �سليمة مراد �ساحبة �سالون 
ث��ق��اف��ي و���س��ي��ا���س��ي ل��م ت��غ��ب ع��ن��ه اأب���رز 
وطموحاته  العراقي  المجتمع  وج��وه 

واأ�سراره.

مراد فرج... الخ�شو�شية اليهودية
تتمّيز م�سر باأنها جغرافيا حيادية - اأو 
انعزالية - لكثير من الطوائف الدينية 
ال�سرق،  ف��ي  واالإ���س��الم��ي��ة  الم�سيحية 
فكيف بالجالية اليهودية التي حظيت 
التركي  التاجر  وتعاطف من  بحماية 
ب��ارب��رو���س، ج��ّراء محاكم  خير الدين 
التفتي�س االإ�سبانية، حيث اأنقذ اليهود 
من المذابح باأ�سطوله القوي في نهاية 
القرن الخام�س ع�سر، وقد كانت فترة 
المختلفة  اليهودية  للجاليات  ذهبية 
اإّبان الحكم العثماني في م�سر )1517 
- 1798( منذ ا�ستيالء ال�سلطان �سليم 
ال�سيدة  م��ن  ال��م��ت��زّوج  عليها،  ال��ث��ان��ي 
نور بانو - من يهود الدونمة - والدة 

�سوريا  �سّمه  بعد  ال��ث��ال��ث،  م���راد  ابنه 
اليهود  و�سع  تحّول  وق��د  وفل�سطين. 
ث����الث وق���ائ���ع مهّمة:  اإث�����ر  م��ب��ا���س��رة 
من  الدينية  ال�سخ�سيات  كبار  تدّفق 
الحاخامات، تعديل التنظيم الطائفي 
اليهود(  )�سيخ  الناِجد  وظيفة  باإلغاء 
الحكومية  الوظائف  فتح   ،1560 عام 
المالية  المنا�سب  خ�سو�ساً  العامة، 
وال�سيرفة والمحا�سبة و�سناعة النقد 

)العمالت(.
ول���م ي��ك��ن ال���وج���ود ال��ح��ي��وي لليهود 
االأندل�س  من  كمنفيين  ال�سفاراديين 
اإال ف��ي ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�����س��ر حين 
و�سالونيك  ا���س��ت��ن��ب��ول  م��ن  ت��ق��اط��روا 
)العثمانيَتْين( و�سمال اأفريقيا )تون�س 
لغتهم  حاملين  واإيطاليا،  والمغرب( 
االإ�سبانية،  العبرية  اأي:  "الدينو"، 
و�سيا�سية  اجتماعية  نخبة  م�سّكلين 
منها عائالت معروفة مثل: من�سه اأو 

من�سي وقطاوي ومو�سيري ورولو...
ويقابلهم الوجود اليهودي االأ�سكنازي 
ال�����ذي اأت�����ى اأب�����ن�����اوؤه اإل�����ى م�����س��ر منذ 
التا�سع  للقرن  الثاني  العقد  منت�سف 

ال�سرقية  اأوروب����ا  م��ن  ق��ادم��ي��ن  ع�سر، 
لغتهم  حاملين  وفل�سطين،  والبلقان 
االألمانية،  العبرية  اأي:  "اليدي�س"، 
حرفيين  م��ن  مهنية  طبقة  م�سّكلين 
اأق��م�����س��ة وم��وظ��ف��ي��ن وممّثلي  وت��ج��ار 

�سركات اأوروبية في م�سر.
م  اأُ�ّس�س وُنظِّ وبما اأن مجل�س الطائفة 
المتبادل  للتعاون  جمعية  �سكل  على 
ال��خ��ي��ري��ة، ف��ق��د تحّكمت  ول��الأع��م��ال 
فيه �سخ�سيات ثرّية من ال�سفارديين 
اأجهزة  اأم������ام  اأع�������س���اءه  ت��م��ّث��ل  ك���ان���ت 
جمعية  مقابلها  ن�ساأت  وق��د  ال��دول��ة، 
"تحت  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  "نه�سة 
االأ�سكنازيين،  م���ن  ن��خ��ب��ة  ���س��ي��ط��رة 
حركة  ر�سد  يمكن  ال�سدد  ه��ذا  وف��ي 
التحّول بين النخب القرائية اإزاء تلك 
اإخوانهم  م��ن  ال�ساغطة  ال��ت��ط��ّورات 
القانون  الديانة، فقد و�سع رجل  في 
وال�ساعر مراد فرج )1866 - 1956( 
لطائفة  داخ���ل���ي���ة  ن���ظ���ام���ي���ة  الئ���ح���ة 
االإ�سرائيليين القرائيين، ُعرفت با�سم 
"اللجنة المّلية لطائفة االإ�سرائيليين 
القرائيين بم�سر" عام 1901، ومراد 
تلّقى  ت��اج��ر  لي�سع  ي��و���س��ف  ف���رج  اب���ن 
تعليماً اأولياً ابتدائياً )يعادل الثانوية(، 
واأُتيحت له فر�سة العمل كم�ساعد في 
ل خبرة  مكتب محام م�سري، وقد ح�سّ
كبيرة من درا�سة الق�سايا ومبا�سرتها 

درا�سة  ي��ك��م��ل  وك�����ان  ال���م���ح���اك���م،  ف���ي 
العربي  ل��الأدب  للقانون وكذلك  ح��ّرة 
ليكون رجل  اأّه��ل��ه  والعبري، وه��ذا ما 
ق���ان���ون ل��ف��ت ن��ظ��ر ال��خ��دي��وي عّبا�س 
الخا�سة  ف���ي  ف��ع��ّي��ن��ه  ال��ث��ان��ي  ح��ل��م��ي 
البكوّية.  ل��ق��ب  وم��ن��ح��ه  ال��خ��دي��وي��ة 
الخديوي  ُن��ف��ي  عندما  ا�ستقال  لكنه 
محاماة  مكتب  وف��ت��ح  ا�ستنبول،  اإل���ى 
على  �ساعده  ما  قانونية،  وا�ست�سارات 
وموؤلفاته  ب��ح��وث��ه  الإن���ج���از  ال���ت���ف���ّرغ 
االأدبية والقانونية والدينية. وقد برز 
بطائفته،  �سة  المتخ�سّ ال�سحافة  في 
 1901( "التهذيب"  مجلة  �����س  اأ���سَّ اإذ 
 -  1908( و"االإر�ساد"   ،)1903  -
با�سم  االأول  دي��وان��ه  واأ���س��در   ،)1909
دفع  ال���ذي   )1912( مراد"  "ديوان 
يحييه  اأن  اإل��ى  �سوقي  اأح��م��د  مجايله 
�سعراً ويقرظه ترويجاً: "وجدت �سعَر 
اأُن��ف��اً/ ل��م َتْحِكها رو�سٌة  م��راد رو���س��ًة 
ح�سناً وال اأَزَج��ا/ فغ�ّس علّي ال��درُّ في 
ْث  ديوانه ف��اإذا/ �سدرَت عن بحره حدِّ
وال َحَرجا/ وكّل اأزمِة همٍّ ال ُيفّرجها/
... فاْقراأه تِجْد َفَرجا". �سْعُر النََّوا�سيِّ

���س��ع��ر ف�����رج بمثل  وي���ّت�������س���م 
�سعراء  ل����دى  ُي���الح���ظ  م���ا 
االإح�������ي�������اء، ف����ت����رة م�����ا بين 
ع�سر  ال���ت���ا����س���ع  ال���ق���رن���ي���ن 
ا�ستعادة  م���ن  وال��ع�����س��ري��ن، 
ال�سكل العربي وقّوة اإيحائه 
العبا�سي،  ال���ع�������س���ر  م�����ن 
نغماته  ع���ل���ى  واالع����ت����م����اد 
وم�ساكلة  ال����ع����رو�����س����ي����ة، 
ومداناة  ال�سعرية  ال��ج��م��ل 
االأغ���را����س ال�����س��ع��ري��ة، وفي 
ه��ذا نعثر على نموذج لدى 
ف��رج يحّذر من ال��وق��وع في 
يقول على  ذا  "من  الهوى: 
ممقوتٌة  اإن���ه���ا/  المحا�سن 
اإذا  لكن  َت��ْف��ِت��ُن/  ال  اأن��ه��ا  اأو 
اجتنَب  ال���ف���ت���ى  اج���ت���ه���َد 
الهوى/ فنجا واأ�سبح من 
الُمبتدى  �سهُل  والع�سق  ي��اأم��ُن/  اأذاه 

لكنه/ لّما يدوُم مع الفتى يتمّكُن".
ع��ن مزاج  ال�����س��اع��ر  يبتعد  وب��ذل��ك ال 
ر في ا�ستهالل الغزل  الحكمة الذي ُيمرَّ
من الق�سيدة العربية التقليدية. وثمة 
نموذج اآخر يتكّلم على ح�سن المعاملة 
قوٍم  في  كنَت  "اإذا  بالجميل:  والوفاء 
ولم َتْلَق بينهم/ لودَِّك اإكراماً فدعهم 
ُمفارقا/ فنف�سَك اأَْولى اأن تكون عزيزة/ 
وربَّ  العالئقا/  َتُقدَّ  اأن  واأول��ى  عليَك 
انف�ساٍل كان للنف�س راحٌة/ به وات�ساٌل 

لالأذى كان �سائقا".
ب��ه ف���رج ع��ن �سعراء  ل��ك��ن م��ا يختلف 
�سعره  اأن  ه��و  مجايليه  م��ن  االإح���ي���اء 
يعّبر عن تجربته الفردية، حيث �سنراه 
ينجز ق�سيدة تعتمد الحوار ال�سعري 
زوجته  وب��ي��ن  بينه  وم����رارة  ب�سخرية 
بالدنيا  "تزّوجُت  االآت���ي:  النحو  على 
ع��ل��ى غ��ي��ر رغ��ب��ت��ي/ وق���ال���ت: زواج���ي 
تهواني  ك��ن��َت  اإذا  ط����الُق/  ف��ي��ه  لي�س 
تاأباني  ك��ن��ت  واإن  ��ٌب/  م��ح��بَّ ��ل��ي  ف��َو���سْ
فلي�س فراُق/ تكون معي كالعبد تحَت 
�سيادتي/ ولي�َس لعبدي ما اأق��اَم ِعناُق 
)...( فقالت: تمتَّْع بالحياة وُفْز بها/ 
فقلت: عذاٌب كّلها ونفاُق/ فقالْت: اأنا 
فقلت:  َهى/  النُّ َي�سلُب  ال��ذي  الح�سُن 
اأنا  ِوث����اُق/ فقالت:  ف��ي��ِك  لي�س  ول��ك��ن 
ال��ع��ال/ فقلُت:  ف��ي  دام  ال����ذي  ال���ب���دُر 

ولكن لالأنام ُمَحاُق"!
ي��الح��ظ ����س. ���س��وم��ي��خ، اأح����د دار�سي 
�سعراء  ك���ّل  لي�س  اأن  ال��ع��رب��ي،  االأدب 
االإحياء يتقّيدون بخ�سائ�س موّحدة، 
االأغرا�س  اإل��ى  قلياًل  يلجاأ  فبع�سهم 
واآخرون  ال��زه��اوي(،  التراثية )جميل 
ال�سعر  لغة  مع  اأق��ّل  تناغماً  ُيظهرون 
القديم م�ستمّدين ب�سكل كبير اأ�سلوب 
العامية  م��ن  واأح��ي��ان��اً  الحديث  النثر 
ُيالحظ  م��ا  وه���ذا  النجفي(،  )اأح��م��د 
�سعره  �سيتمّيز  ال��ذي  لدى فرج  اأي�ساً 
كذلك بخ�سو�سية الطائفة اليهودية، 
وبالتالي فاإنه �سيختلف - مو�سوعاً - 
ن���راه في  ع��ن �سعراء االإح��ي��اء، فنحن 
جمعّي  ب�سوت  يحتفي  جزلة  ق�سيدة 
هالل  ال��ي��ه��ودي  الم�سري  بالطبيب 
فارحي لترجمته كتاب "ال�سالة" من 
العبرية اإلى العربية، فيقول: "اإذا هجر 
العبري وانهّد جانبْه/ فما زال معموراً 
ل���ه الذكرى  ت���ع���اُد  ت�����س��يء ك���واك���ب���ْه/ 
علينا  كانت  كما  فَتْهمي  اأهله/  بغيرِة 
ويخ�سب  ج��دب  ذو  فيزهر  �سحائبْه/ 
ماحٌل/ فتنبه اأزهار وت�سفو م�ساربْه/ 
فيدري بنو يعقوب اأن ل�سانهم/ عريق 

متين لم ُتقوَّ�س مناقبْه".
بافتتاح  يحتفي  اأخ���رى  ق�سيدة  وف��ي 
ال��ق��اع��ة ال��ج��دي��دة ال��خ��ا���س��ة بجمعية 
االإ�سرائيلية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  "االأبحاث 
بم�سر"، مازجاً في فخره بين قبيلة 
العربي  ال�������س���اع���ر  )ق��ب��ي��ل��ة  غ���ري�������س 
ال��ي��ه��ودي ال�����س��م��وءل م�����س��رب المثل 
ف��ي ال���وف���اء( م��ن ج��ه��ة، وب��ي��ن اأخالق 
االإج�������ارة وال���وف���اء ب��ال��ع��ه��د م���ن جهة 
اأخرى: "اجمعوا اللوؤلوؤ من اأ�سدافه/ 
وانظموا منه لذكراكم عقودا/ واجعلوا 
اأق��الم��ك��م م��ن ع�����س��ج��ٍد/ واك��ت��ب��وا في 
الُعُقودا/ )...(/ واأعّدوا  جبهة الدهر 
م�سى  فيما  خ���اَن  ف��م��ا/  ال�سبر  ع���ّدة 
قد  فَغرْي�ٌس   /)...( اليهودا/  ال�سبُر 
فداها بابنِه/ فق�سى من اأجلها االبُن 
َخَذلوا/  و���س��واه��م  واأج�����اروا  �سهيدا/ 

ْكَر المجيدا". وورثنا عنهم الذِّ
اأ�سدر فرج مجموعاته ال�سعرية تحت 
عنوان "ديوان مراد" في اأجزاء اأربعة 
اأحد  وخ�����ّس   ،)1935  -1912( ب��ي��ن 
دواوينه بعنوان م�ستقّل: "القد�سّيات" 
 )1928 ال��ع��ب��ري��ة  اإل����ى  )ن��ق��ل��ه   1923
�سوقي:  اأح����م����د  ع����ن����وان  غ������رار  ع���ل���ى 
مرجعياً  كتاباً  اأّلف  كما  "ال�سوقيات". 
اليهود"  ال���ع���رب  "ال�سعراء  ب��ع��ن��وان 
1939، واأ�سدر رواية تاريخية حملت 
 .1917 الخ�سر"  "�سعار  ع����ن����وان 
ف��ي ال��درا���س��ات المقارنة:  اأي�����س��اً  ول��ه 
وفي   ،1918 والرّبانون"  "القراءون 
"ملتقى  المقارنة:  اللغوية  الدرا�سة 
)ثالثة  والعربية"  العبرية  اللغتين 
 ،)1937  -  1933  –  1930 اأج������زاء، 
وعقيدة"  معنى  "اليهودي  اأي�ساً  ول��ه 
اأخ����رى في  اإل���ى كتب  اإ���س��اف��ة   ،1946

القانون والت�سريع.
ولم تقت�سر م�ساهمة فرج ال�سحافية 
"التهذيب"  م��ج��ّل��ت��ي��ه  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى 
اإل���ى  ت��ج��اوزت��ه��م��ا  ب���ل  و"االإر�ساد"، 
�سحافة م�سر كّلها من خالل مقاالته 
تحرير  ف��ي  �ساهم  اأن���ه  كما  الوطنية، 
اأ�سدرتها  ال��ت��ي  "ال�سم�س"  ج��ري��دة 
ط��ائ��ف��ة ال��رّب��ان��ي��ن، وام���ت���ّد اأث����ره اإلى 
مجاّلت اأخرى تعنى ب�سوؤون الطائفة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ����س���درت  ال��ي��ه��ودي��ة 

االإ�سرائيليين  "ال�سّبان  جمعية  ل���دى 
 1924( "االتحاد"  مجلة  القرائيين": 
 1944( "الكليم"  مجلة  ث��م   ،)1930  -
يو�سف  تحريرها  تراأ�س  التي   )1956  -
كمال ابن المو�سيقي الم�سري اليهودي 
والتي   ،)1937  -  1870( ح�سني  داود 
اأطلقت حملة ترويج لبرنامج اإ�سالحي 
العبرية  درا�����س����ة  ي��ت�����س��ّم��ن  ل��ل��ط��ائ��ف��ة 
)فريق  االج��ت��م��اع��ي  الن�ساط  وت�سجيع 
العرو�س  للمو�سيقى،  ف��ري��ق  الك�ّسافة، 
ونزهات  ريا�سية  ن�ساطات  الم�سرحية، 
ال��ج��ي��زة و���س��ق��ارة و�سواها(،  اأه����رام  اإل���ى 
اأو�ساع  ل��ت��ح�����س��ي��ن  ح��م��ل��ة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
الطائفة  بل�سان  الناطقة  وبقيت  المراأة، 
القرائية في و�سفها ذات �سبغة ثقافية 
م�����س��ري��ة ع��رب��ي��ة ع��م��ي��ق��ة م���ع حفاظها 
الخا�سة  روؤيتها  بح�سب  يهودّيتها  على 
ل���ذات���ه���ا. وال ب����ّد ف���ي ه����ذا ال�����س��ي��اق من 
للطائفة  ال��ك��ب��ي��رة  ال��م�����س��اه��م��ة  م��ع��رف��ة 
العربية،  الفنون  في  القرائية  اليهودية 
ك�سخ�سيات  ال�سام،  بالد  من  وخ�سو�ساً 
والغناء  وال�سينما  الم�سرح  في  �سة  موؤ�سِّ
الم�سرحي  ُين�سى  والمو�سيقى، فال يكاد 
وال   ،)1912  -  1839( ���س��ّن��وع  ي��ع��ق��وب 
ال�سام  م��ن  ي��ه��ودي��ة  ع��رب��ي��ة  ممثلة  اأّول 
كذلك   ،)1920  -  1890( �سماط  مريم 
�ستاتي  اإب��ري��ز  و�سقيقتها  �ستاتي  األ��م��ظ 
)قّدمتهما فرقة �سليمان قرداحي، وهذا 
ما �سّجع على ظهور ماري �سوفان(، ومن 
ومن  ورحلو،  اأ�ستير  ظهرت  �سطاح  بيت 
والمغّنية  الممّثلة  بيت مزراحي ظهرت 
بين  م�ستركة  بفرقة  نظلة  الم�سرحية 
جورج اأبي�س )1880 - 1950( و�سالمة 
و�ساهمت   .)1917  -  1825( ح��ج��ازي 
في  كوهين  وفكتوريا  قا�سين  �سالحة 
"رم�سي�س"،  فرقة يو�سف وهبي بم�سرح 
وُيعرف اأن الثري الم�سري اليهودي اإيلي 
ر�سدي  فاطمة  فرقة  اإن�ساء  دع��م  درع��ي 
الممثلة  فيها  ظ��ه��رت  ال��ت��ي   1927 ع��ام 
كوهين  ه��ن��ري��ت  اأو  ال���م���ه���دي  ب��ه��ي��ج��ة 
ونجمة اإبراهيم، ورّواد ال�سينما ال�سامتة 
والناطقة في ما بعد )االأخوان من عائلة 
ُين�سى  وال  واإبراهيم الم��ا(،  بدر  االأعمى 
دور المو�سيقي داود ح�سني الذي خدمت 
األحانه �سوت التون�سية اليهودية حبيبة 
زكي  كذلك   ،)1930  -  1895( م�سيكة 
مراد والد ليلى مراد اإ�سافة اإلى مغّنيات 
اأخريات. اأما ال�سينما العربية فهي تذكر 
ج���ي���داً ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ت��وج��و م���زراح���ي اأو 
اأحمد الم�سرقي )1901 - 1987( الذي 
كان موؤّلفاً وممّثاًل ومخرجاً ثم منتجاً 
م����راد،  ل��ي��ل��ى  ال��م��ط��رب��ة  اأف�����الم  �سل�سلة 
"�سالمة"  فيلم  كلثوم  الأم  اأنتج  اأن��ه  كما 

 .1944
وم�ساهمة يهود العراق المو�سيقية في 
القرن التا�سع ع�سر تتوازى مع م�ساهمة 
اأقرانهم في م�سر، كونهم اأعالم المقام 
بيبي  اإل��ي��اه��و  ب��ن  ح�سقيل  ال��ع��راق��ي: 
روؤبين  واإ���س��رائ��ي��ل   ،)1915  -  1820(
بن  ���س��ا���س��ون  وال��م��ع��ل��م   ،)1899 )ت: 
وح�سقيل   ،)1908  -  1842( زع����رور 
بن �سمولي بن عزرا )1804 - 1894( 
رئي�س جوقة �ساحبْت المطرب الكبير 
رحمة اهلل �سلتاغ واأحمد زيدان. كذلك 
"الجالغي  �سلمان ب�سون رئي�س جوقة 
ر�سيد  ال����م����ط����رب  م�����ع  البغدادي" 
ميخائيل  روؤب���ي���ن  تلميذ  ال��ق��ن��درج��ي 
فيلم  اأول  اأن  كما   ...)1926  -  1851(
وع�سام"  "عليا  ع���راق���ي:  ���س��ي��ن��م��ائ��ي 

ته اأنور �ساوؤل. 1946، و�سع ق�سّ

اأنور �شاوؤل... رومن�شية مجهولة
ا�سمه:  الوطنية  عرف  في  �سيء  "ال 
م�سلم وم�سيحي واإ�سرائيلي، بل هناك 
�سيء يقال له العراق" )الملك في�سل 
االأكبر  ال���ح���اخ���ام  ح��ف��ل  ف���ي  االأول، 

للطائفة االإ�سرائيلية، 1921(.
 )1984 ���س��اوؤول )1904 -  اأن��ور  يمّثل 
التي  الغائبة  الرومن�سية  رم��وز  اأح��د 
الم�سهد  موؤّرخي  لدى  فراغها  تركت 
مرحلَتْيه:  ب��ي��ن  ال��ع��راق��ي  ال�����س��ع��ري 
والح�سا�سية  االإح��ي��اء  بين  التقليدية 
وال�سبيبي  )ال���ح���ب���وب���ي  ال����ج����دي����دة 
والكاظمي مروراً بالنجفي والزهاوي 
)ال�سّياب  وال��ح��داث��ي��ة  وال��ر���س��اف��ي(، 

والمالئكة والبريكان(.
�ساوؤل من مواليد الحّلة و�سليل اأ�سرة 
�سا�سون، اأي من اأحفاد ال�سيخ اأبي روبين 
�سا�سون بن �سالح داود رئي�س �سيارفة 
با�سا،  �سعيد  الوالي  بغداد عهد  والي��ة 
ابنة  ال�سابع  �سهره  ف��ي  اأر�سعته  وق��د 
اأم  الملّقبة  و�سحى  الحّلية  جارتهم 
عبد الهادي. انتقلت اأ�سرته اإلى بغداد 
وهو ابن عامين، فدر�س فيها، ثم دّر�س 
في المدار�س االأهلية )1924 - 1925( 
قبل اأن يتخّرج من كلية الحقوق العام 
�سنة  ال�سعرية  خ��ط��وات��ه  ب���داأ   .1931
وقد   ،1925 �سنة  ن�سج  حتى   1921
"الم�سباح"  �سحيفة  في  محّرراً  كان 
)تاأ�ّس�ست 1924( ل�ساحبها المحامي 
ة  ق�سّ اأول  فيها  ون�سر  �سينه،  �سلمان 
ووّقعها   1927 ع��ام  حياته  ف��ي  كتبها 
اأ�ّس�س  ث���م  ال�سموءل"،  "ابن  ب��ا���س��م 
با�سم  اأدب��ي��ة  اأ�سبوعية  مجلة  واأ���س��در 
- 1938(، وزاول  "الحا�سد" )1929 
احتياط  �سابط  تخّرج  ثم  المحاماة، 
في الدورة الع�سكرية الثالثة )1939( 
اإث����ر ����س���دور ق���ان���ون ال���دف���اع الوطني 
با�سم  ط��ب��اع��ة  دار  �������س  واأ����سّ  ،1934
 1945( والطباعة"  التجارة  "�سركة 
االأدبية  ال��ت��رج��م��ة  وزاول   ،)1960  -
ال�سرد  في  اأع��م��ااًل  اإنتاجه  اإل��ى جانب 
الق�س�سية:  مجاميعه  ومن  وال�سعر، 
"الح�ساد االأول" 1930، "اأربع ق�س�س 
�سحية" 1935، "ق�س�س من الغرب" 
كتاب  طباعة  على  اأ���س��رف  ث��م   ،1937
ال�سّب" 1950، وهو عبارة عن  "ليل 
معار�سات �سعرية بينه وبين ال�سعراء 
الكنعاني،  م��اه��ر  نعمان  العراقيين: 
ك���م���ال ع��ث��م��ان، ع��ب��د ال�������رزاق محيي 
والناقد  ال�سحافي  ل��ه  )ق���ّدم  ال��دي��ن 
رفائيل بطي(. اإ�سافة اإلى كتب اأخرى 
العراق  "تاريخ  مطبعته:  ف��ي  طبعها 
ال���ع���زاوي،  ل��ع��ب��ا���س  احتاللين"  ب��ي��ن 
لم�سطفى  اأمامي"  م����ّرْت  "جرائم 
علي، كما ن�سر كتباً في ال�سعر والق�سة 
وم�سطفى  ال�سرقي  لعلي  وال��ت��راج��م 
جواد وجالل الحنفي وعلي الخطيب 

وبلند الحيدري وح�سين مردان.
الق�س�سية  مجموعته  ���س��اوؤل  اأ���س��در 
عام  المدينة"  زح����ام  "في  االأخ����ي����رة 
ال�سعرية  مجموعته  واأ���س��در   ،1955
 ،1956 الزمن" عام  "هم�سات  االأول��ى 
الطباعة  ع��ال��م  ف���ي  خ��ب��رت��ه  دّون  ث���م 
بكتاب "الطباعة وفنونها" 1967، قبل 
 1971 ال��ع��ام  ال��ع��راق ُمكرهاً  ي��غ��ادر  اأن 
اإ�سرائيل، ولم يطل  اإلى بريطانيا، ثّم 
به المقام فمات في بلدة كيرون اإحدى 

بعدما  العراقية،  الجالية  ع  مدن تجمُّ
كتب مذكراته المو�سومة "ق�سة حياتي 
)�سدرت  الرافدين" 1980  وادي  في 
ال�سعرية  مجموعته  بعام  وف��ات��ه  قبل 

الثانية "فجر جديد" 1983(.
النزعة  �����س����ع����راء  م����ن  ������س�����اوؤل  ي����ع����ّد 
وهي  الرومن�سي،  باالتجاه  االإن�سانية 
االإن�سان  بحوا�س  تثق  علمانية  نزعة 
وطاقاته وقدرته على تحقيق الكمال 
ب�����س��رف النظر  ع��ل��ى ه����ذه االأر���������س 
والعرقية  ال��ط��ب��ق��ي��ة  ال���ف���روق���ات  ع���ن 
النزعة  هذه  وتظهر  واالأيديولوجية. 
في ق�سيدة "الفاّلح المنكوب": "رقد 
الفاّلح مغرور الفوؤاد/ حالماً وال�سعد 
ف��ي االأح����الم ب���ات/ دّوت االآف����اق لياًل 
والقفاُر/ ب�سراٍخ رّددته العائمات/ قد 
البذار!/اأنقذوا  قوم،  فيا  النهر،  طغى 

االأنُف�س! �سّدوا النكبات!".
"بائعة  عنوانها  اأخ����رى  ق�سيدة  وف��ي 
ال�سوق"، ن�سرتها مجلة "الر�سالة" عام 
الم�سري  االأدي����ب  )ل�ساحبها   1935
اأح���م���د ح�����س��ن ال����زّي����ات(، ت��ت��ج��ّل��ى تلك 

ال��م�����س��ه��دي��ة ال��روم��ن�����س��ي��ة ف���ي و�سف 
يلذع  "البرُد  �سقّيًة:  اإن�����س��ان��ًة  البائعة 
وجنَتْيِك و�ساعَدْيِك العارَيْين/ والحقُل 
َقْفٌر ال رفيق ُيزيل عنِك الغّمَتْين/ اإال 
ماً في الجانَبْين/  الطيور مرفرفاٍت ُحوَّ
اأذاك  َدَف�����َع�����ْت  ب��م��ن��ق��ٍر  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل����و 

بمخلَبْين/ وَحَمْت حماِك بمقلَتْين".
ثقافية مهّمة،  بعالقات  �ساوؤل  ارتبط 
الزهاوي  بال�ساعَرْين  عالقته  اأبرزها 
والر�سافي حيث �سارك في مجال�سهما 
ومقاهيهما  ب���ب���ي���وت���ه���م���ا  االأدب������ي������ة 
لة، لكنه �سُيعا�سر اأحداثاً بّدلت  المف�سّ
من حال العراقيين اليهود، لي�س اأولها 
ما جرى اإثر ف�سل االنقالب الع�سكري 
ني�سان  الكيالني  عالي  ر�سيد  بقيادة 
اإط���الق رجال  اأي���ار ع��ام 1941، ث��م   -
ال�سرطة الر�سا�س على جموع اليهود 
ال��زي��ارة )عيد  ال��ذي خرجوا في عيد 
اأحداث  اآخرها  ال��ت��وراة(، ولي�س  ن��زول 
التي   1941 2 ح��زي��ران   -  1 الفرهود 
اأ�سابت اليهود بالذعر حيث ُترك يهود 
بغداد طوال 48 عر�سًة لنهب بيوتهم 
وم���ح���اّل���ه���م ال���ت���ج���اري���ة وق���ت���ل بع�س 
اأ�سحابها واغت�ساب ن�سائهم، لي�س في 
اأي�ساً  الب�سرة  في  بل  فح�سب،  بغداد 
مهاجمة  ت��ري��د  ك��ان��ت  بريطانيا  الأن 
)تاأ�ّس�س  ال�����س��ي��وع��ي  ال��ح��زب  ق��ي��ادي��ي 

1935( واأع�سائه الذين كان معظمهم 
و���س��اع��د في  ال��ي��ه��ودي��ة،  الطائفة  م��ن 
ذلك ف�سل ثورة بكر �سدقي عام 1936 
ال���ت���ي دف���ع���ت ال��ح��ك��وم��ة اإل�����ى تنظيم 
�سكوكها  ب��ع��د   1946 ع����ام  االأح�������زاب 
بوجود حركات وجماعات �سّرية ينتمي 
ال��ع��راق من  �سباب  م��ن  الكثير  اإل��ي��ه��ا 
اأديان وطوائف مختلفة، مع اأن التهم 
الطائفة  �سبيبة  على  مقت�سرة  ظّلت 
"ع�سبة  اإل�����ى  ال��م��ن��ت��م��ي��ن  ال��ي��ه��ودي��ة 
)م����ج����ازة(،  ال�سهيونية"  م��ك��اف��ح��ة 
ر  وكثير منهم انتمى اإلى "حزب التحرُّ
باعتبارهم  م��ج��از(  )غ��ي��ر  الوطني" 
وتوابعها  االأح��داث  هذه  �سيوعيين... 
وذيولها هدرت ثقة الطائفة اليهودية 
بالحكومات المقبلة، ما حدا ب�سّبانها 
ُت�سرف  ع�سكرية  ب��ك��ت��ائ��ب  االل��ت��ح��اق 
خ�سو�ساً  ال�سهيونية،  الحركة  عليها 
بعد و�سع الحكومات العراقية قوانين 
"الهجرة"  ق��ان��ون  م��ن��ه��ا:  ع��ن�����س��ري��ة، 
 ،1950 ع��ام  الجن�سية  اإ�سقاط  بمعنى 
اأموال اليهود"  "مراقبة واإدارة  قانون 
1951، مروراً  )تجميد االأم��وال( عام 
حيث  وب��غ��داد  الكوت  �سجَني  بمذبحة 
الكثير  اليهود وُهّجر  الكثير من  ُقتل 
ثورة  اإلى  اإ�سرائيل، و�سواًل  اإلى  ق�سراً 
تموز 1958 التي اأجبرتهم عام 1963 
على توقيع وثائق التحّول اإلى االإ�سالم 
المثال،  �سبيل  على  ف�سار،  ب��االإك��راه، 
ال���م���وؤّرخ وال��م��ه��ن��د���س ال���زراع���ي ن�سيم 

�سو�سة: اأحمد �سو�سة!
ح��ف��ظ ل��ن��ا ���س��ع��ر ����س���اوؤل ال��ك��ث��ي��ر من 
ت��وا���س��ل��ه م��ع رم���وز ال��ث��ق��اف��ة العربية 
�سارك  ف��ق��د  مختلفة،  م��ن��ا���س��ب��ات  ف��ي 
ب��ق�����س��ائ��ده ف��ي ت��ك��ري��م ال��ع��الم��ة عبد 
العزيز الثعالبي، وكتب ق�سيدة "ورود 
العراق" في  ف��ي  المري�سة  ليلى  م��ن 
حفل تكريم االأدي��ب زكي مبارك، كما 
رث���ى ال��زع��ي��م ���س��ع��د زغ���ل���ول، ورئي�س 
ال����������وزراء ال����ع����راق����ي ال��م��ن��ت��ح��ر عبد 
المح�سن ال�سعدون )1889 - 1929( 
اإب���راه���ي���م هنانو  ال�������س���وري  وال���زع���ي���م 
�سلطة  ق��اوم  ال��ذي   )1935  -  1869(
االنتداب الفرن�سي اآن��ذاك. ورغم هذا 
ال�سعور االإن�ساني الكبير لدى �ساعرنا 
العربي،  التحّرر  ق�سايا  منا�سرة  في 
لم تع�س الطائفة اليهودية في بغداد 
ال�سلطة  �سراعات  فترة  خ��الل  هانئة 
بين النخب الع�سكرية. وعندما اعُتقل 
واالقت�سادي مير  االأدي���ب   1969 ع��ام 
"اللجنة  ي���راأ����س  ك���ان  ال����ذي  ب�����س��ري 
التابعة  العراقيين"،  لليهود  االإداري���ة 
اإلى "المجل�س الج�سماني االإ�سرائيلي" 
�ساوؤل  اأن���ور  ت��وّج��ه   ،1967 ال��ع��ام  منذ 
م�سطفى  اللغوي  و�ساطة  طلب  اإللى 
ج��واد ال��ذي اع��ت��ذر ت��خ��ّوف��اً، فلم يقف 
اإلى  ب��ل بعث  االأي����دي،  ���س��اوؤل مكتوف 
وزير الداخلية �سالح عما�س برباعية 
اأعجبته كثيراً، واأ�سار بن�سرها  �سعرية 
وكانت  "الجمهورية"،  ج���ري���دة  ف���ي 
ب�سري.  م��ي��ر  ع��ن  االإف�����راج  ف��ي  �سبباً 
يقول �ساوؤل في رباعيته: "اإن كنُت من 
المقيم  فاأنا  عقيدتي/  قب�سُت  مو�سى 
االإ�سالم  و�سماحة  محّمِد/  دي��ِن  بظّل 
كانت  ال��ق��راآن  وب��الغ��ة  موئلي/  كانت 
موردي/ ما نال من حّبي الأّمة اأحمٍد/ 
َكْوني على ديِن الَكِليم تعبُّدي/ �ساأظّل 
ذّياَك ال�سموءل في الوفا/ اأ�سعدُت في 

بغداد اأم لم اأ�سعِد".

وق��د ُدع��ي االث��ن��ان، ب�سري و���س��اوؤل، في 
اإلى  ن��ي�����س��ان  �سهر  اأواخ�����ر  نف�سه  ال��ع��ام 
موؤتمر االأدب����اء ال��ع��رب ال���ذي اأق��ي��م في 
بغداد، وقد األقى �ساوؤل ق�سيدة في قاعة 
الخلد بح�سور الجواهري ونزار قباني، 
العروبة  بني  ب��ح��ّب  "قلبي  فيها:  ق��ال 
يخفُق/ وفمي ب�سادهمو ي�سيد وينطُق/ 
اأول�سُت منهم َمْنِبتاً واأروم��ًة/ قد �سّمنا 
الما�سي البعيد االأوثُق/ اإذ خّط في �ِسْفِر 
الوفاء �سموءٌل/ اأمثولة عربية واالأْبلَُق/ 
واإلى  دربنا،  نقطع  المجد  نحو  واليوم 

الغد الهاني معاً نت�سّوُق".
ترك  على  اأُجبر  بعدما  اغترابه،  وفي 
من  �سعره  مو�سوعة  تحّولت  ال��ب��الد، 
االحتفاء بالم�ستَرك االإن�ساني العربي 
- العبري، اإلى مو�سوعة تذّكر الما�سي 
ومرارة م�سير اليهود: "قطعُت دروب 
اإلى االأعلى  العمر اأهبط تارًة/ وطوراً 
اأغ����ّذ واأ���س��ع��ُد/ وق��ل��ت ���س��األ��ق��ى الحّق 
اأحزاني بعيداً  ن��اأى/ فاأطرد  واإن  يوماً 
ر جّله/  واأ�سعُد/ ومّر من العمر الُمقدَّ
وك����ادْت ي��د االأي����ام ب��ال��ع��زِم َت��ْق��ُع��ُد/ واإذ 
لَعْمُرَك  الحّق يطرق م�سمعي/  بنداء 
ال�ساعر  اأبعُد". ويذكر  االآن عني  اأن��َت 
كثيرة  بق�سائد  الحّلة  راأ���س��ه  م�سقط 
داَخلها ال�سوق والذكرى، ففي ق�سيدة 
"عرو�س الفرات"، ويق�سد بها الحّلة، 
حياتي  م���ن  ع���ه���داً  "تذّكرُت  ن���ق���راأ: 
ُمخ�سراً/ فيا لَك من عهد ويا لِك من 
اأياماً هي العمر كّله/  ذكرى/ تذّكرُت 
العمرا/  يعت�سر  راح  ي��وم��اً  الفكر  اإذا 
فقلُت: اأال، يا ُعْمُر، هل لَك عودٌة/ اإلى 
االأم�س كيما نلتقي مّرًة اأخرى؟/ فقال 
�سدًى من عالم الغيب هاتٌف/ باأعماق 

روحي: نلتقي مّرًة اأخرى!".
وم���ات ����س���اوؤل، ل��ك��ن ف��ي اأذَن���ْي���ه يترّدد 
�سديقه  من  الع�سرينيات  اأي��ام  �سدى 
ال�ساعر معروف الر�سافي وهو يقول: 
يّتهموننا/  االأُل����ى  ق��ال  كما  "ول�سنا 
اإ�ْسَراَل في ال�سّر والجْهِر/  ُنعادي بني 
وكيف - وُهم اأعمامنا - واإليهم/ يُمتُّ 
اأَرى  واإن��ي  ُفْهِر/  بنو  ِقْدماً  باإ�سماعيَل 
ل��ل��ُع��ْرِب ينتمي/ ق��ري��ب��اً من  ال��ُع��ْرب��ّي 
ال��ِع��ْب��رّي ينتمي اإل��ى ال��ِع��ْب��ِر/ هما من 
ذوي الُقربى وفي لغَتْيهما/ دليٌل على 

�سدق القرابة في النِّْجِر".
كذلك �سديقه وملهمه جميل الزهاوي 
رغم  بالم�ستقبل  ي���وؤم���ن  ك���ان  ال����ذي 
ب  "�سيهذِّ ي�سهدها:  لم  التي  ال��م��رارة 
اأبرَّ  يكوَن  حّتى  االإن�سانا/  الم�ستقبُل 
َل م��ن َعَداوته  م��م��ا ك��ان��ا/ ح��ت��ى ي���ب���دِّ
وحنانا/  رحمًة  الق�ساوة  ومن  ر�سى/ 
ببقعٍة/  وال���ي���ه���وُد  ال��ن�����س��ارى  ع���ا����س 

والم�سلمون جميعهم اإخوانا".
�سمن  رومن�سية  مرحلة  ���س��اوؤل  م��ّث��ل 
الم�سهد  روح  م���ن  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة 
ال�سعري العربي، ولي�س العراقي فقط، 
ف�سعره ي��ردم ف��راغ غياب اأ�سماء تمّثل 
الخّط الرومن�سي الذي تعّلق باأهدابه 
في مراحلهم المبكرة كّل من المالئكة 
وال�����س��ّي��اب وب��ل��ن��د ال��ح��ي��دري. ك��م��ا اأن 
�سعراء  ت��ج��ارب  م��ع  تتجاوب  تجربته 
فرن�سيين واإنكليز قراأهم وترجم من 
�سعرهم، اإ�سافة اإلى ا�ستلهامه تجربة 
"الرابطة القلمية" )اإيليا اأبي ما�سي 
على  التاأكيد  مع  نعيمة(،  وميخائيل 
اأن�����ه ل���م ي��ك��ن م��ق��ط��وع��اً ع���ن تجربة 
بواكير االتجاه الرومن�سي لدى خليل 

مطران واالأخطل ال�سغير.
)في العدد المقبل حلقة ثانية واأخيرة(

الخمي�س  1  اأيار   2008

كتاب �سكر اإلى مير ب�سري من وزير االإعالم االأ�سبق محمد �سعيد ال�سّحاف.



يو�سف عفيفي ورم�سي�س يونان، ع�سوا 
وليم  وك��م��ال  الفنية،  الدعاية  جماعة 
اأع�ساء  ك��ام��ل،  وف���وؤاد  البكري  وفتحي 
الجدد"  ال�سرقيين  الفنانين  "جماعة 
اإل��ى الوجود في  التي كانت قد ظهرت 

العاَمين 1937 و1938. 
المك�سيك  ف��ي  ح���دث  ت���ط���ّوراً  اأن  ع��ل��ى 
اإل��ى تحويل الرغبة في  اأدى  ال��ذي  هو 
ت��ك��وي��ن ج��م��اع��ة ج��دي��دة ت��وّح��د جهود 
جميع هوؤالء المبدعين الطليعيين اإلى 
تحّرك ملمو�س. فالحقيقة اأن ا�ست�سعار 
اأن معطيات  بروتون وتروت�سكي لواقع 
اإنما  وال�ستالينية  الفا�سية  زمن �سعود 
توؤدي اإلى تدمير �سروط االإبداع الحّر، 
و"الثوري  الفرن�سي  ال�ساعر  دفعت  قد 
اإلى  يدعو  بيان  اإ���س��دار  الرو�سي" اإل��ى 
فّن ثوري حّر، واإلى اإن�ساء اتحاد اأممي 
البيان  وقد �سدر  الحّر.  الثوري  للفّن 
في كويواكان )يوليو 1938(، و�سرعان 
ما وجدت هذه الدعوة تجاوبات عالمية 

في المك�سيك وفرن�سا وبلجيكا. 
البيان،  اأّي���د ج��ورج حنين  باري�س  وف��ي 
مجموعته   1938 خريف  ف��ي  واأ���س��در 
"ال مبّررات الوجود"  ال�سعرية االأول��ى 
ال�سديق  التلم�ساني،  كامل  ك��ان  التي 
واأحد  الم�سترك لحنين والأن��ور كامل، 
قد  "المنبوذين"،  جماعة  �سخ�سيات 
ر�سم لوحاتها الت�سويرية التي ت�ستلهم 
من  حنين  ع��ودة  ول��دى  بيكا�سو،  عمل 
ب��اري�����س ال���ى ال���ق���اه���رة، اأه�����دى ن�سخة 
اأنور  اإلى  ال�سعرية هذه  من مجموعته 
كامل، موؤّكداً في اإهدائه على "ت�سامنه 
االأدبي والفكري والفني" معه، واأ�ساف 
اإهداء  نف�سها  الن�سخة  اإل��ى  التلم�ساني 

اآخر اإلى "�سديقه المنبوذ".

"يحيا الفن المنحّط"
في  ����س���در   ،1938 االأول  ك���ان���ون  ف���ي 
القاهرة - بالفرن�سية والعربية - بيان 
حّرره  ال���ذي  المنحّط"  الفن  "يحيا 
تيمات  ي�ستعيد  وال���ذي  حنين،  ج���ورج 
احتجاجاً  البيان  ُكِتَب  كويواكان.  بيان 
على منع هتلر للفّن الت�سكيلي الحديث 
ق�سراً  ول��َح��لِّ��ه  "منحّط"،  اأن���ه  ب��دع��وى 
ومطاردة  االأزرق"  ال��ف��ار���س  "حركة 
ظهِر  على  البيان  ُن�سر  وقد  ن�سطائها. 
التي  "غرنيكا"  بيكا�سو  للوحة  ن�سخٍة 
تدين اإبادة الطيران الفرنكاوي لقرية 
"من  البيان:  نف�سه. وج��اء في  باال�سم 
الحا�سر ينظر  المجتمع  اأن  المعروف 
ك��ّل خلق جديد  اإل���ى  بعين اال���س��م��ئ��زاز 
النظم  يهّدد  االأدب طالما  اأو  الفن  في 
الثقافية التي تثّبت قدم المجتمع، �سواء 
اأم من ناحية  التفكير  اأك��ان من ناحية 
المعنى. ويظهر هذا ال�سعور باال�سمئزاز 
النزعة،  االأتوقراطية  البالد  في  جلياً 
األ��م��ان��ي��ا ح��ي��ث يتج�ّسد  ف��ي  خ�����س��و���س��اً 
الذي  الحّر  الفّن  ال�سنيع �سّد  التعّدي 
المنحط".  الفن  الغ�سم:  ه��وؤالء  دع��اه 
وظهرت توقيعات كثيرة في هذا البيان، 
األبير ق�سيري،  بعد:  ما  ب��رز منها في 
اأنور  وك��ام��ل(،  )عبدالقادر  التلم�ساني 
كامل، وجورج حنين، مع اأ�سماء اأخرى 
يهودية  اأن��ه��ا  يبدو  �سخ�سيات  بع�سها 
اإ�سرائيل،  األ��ب��ي��ر  ل��ي��ف��ي،  اإدوار  م��ث��ل: 
جرمين اإ�سرائيل، و�سواهم. وهذا يدّل 
في  ج��اءت  الليبرالية  الحركة  اأن  على 
�سياق عام و�سامل، و�سّد القيم ال�سائدة، 
واإن كانت الثقافة التي كان ينتمي اإليها 

االأوروبية  الثقافة  هي  الحركة،  اأب��ن��اء 
وباالأخ�ّس  ال��م��ارك�����س��ي��ة،  وب��ال��ت��ح��دي��د 
الحركة  ف����ي  ال��ت��روت�����س��ك��ي  االت����ج����اه 

المارك�سية.
وق����د ح��و���س��ر ال��ب��ي��ان اإع���الم���ي���اً، عدا 
ال�سحف  ب��ع�����س  ف���ي  ق��ل��ي��ل��ة  اإ������س�����ارات 
ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة. ووف�����اء لفكرة  ال��ن��اط��ق��ة 
"بيان دي�سمبر" عن اأممّية الفّن، اأتاحت 
الجماعة الع�سوية لفنانين وكّتاب من 

م�سريين  و�سّمت  القوميات،  مختلف 
واعتبرت  واأوروب���ي���ي���ن،  ��ري��ن  وم��ت��م�����سّ
ال��م��وق��ف م��ن ال��دي��ن م�����س��األ��ة خا�سة، 
ويهوداً  وم�سيحيين  م�سلمين  ف�سّمت 
اأولوية  تعِط  ولم  وريبيين،  وملحدين 
للغة على ح�ساب اأخرى، فن�سرت اأعمااًل 
وباالإنكليزية،  وبالفرن�سية  بالعربية 
واأ������س�����درت ل�����س��اَن��ي ح����ال ل���ه���ا: واح���د 
واآخر  "التطّور"،  مجلة  ه��و  بالعربية 
بالفرن�سية هو ن�سرة "الفن والحرية"، 
اإلى  تاأ�سي�سها  ف��ور  الجماعة  و�سارعت 

الوفاء بالمهام التي حّددتها لنف�سها. 
اإل��ى القاهرة في 14  ع��اد ج��ورج حنين 
كانون االأول 1939 بعد اإعالن الحرب 
التي  ال��ف��ت��رة  وه���ي  ال��ث��ان��ي��ة،  العالمية 
اإلى رفيقة عمره، وزوجته  تعّرف فيها 
ف��ي م��ا ب��ع��د، اإق���ب���ال ال��ع��الي��ل��ي حفيدة 
ال�ساعر اأحمد �سوقي. ومع توّقف ن�سرة 
ال�سورياليون  لجاأ  والحرية"  "الفن 
ال��م�����س��ري��ون اإل����ى ن�����س��ر م��ق��االت��ه��م في 
العام  اأواخ���ر  "دونكي�سوت" منذ  مجلة 
1939 وخالل اأوائل العام 1940، وفي 

المجلة،  ه��ذه  ف��ي  المن�سورة  مقاالته 
قّدم حنين هنري مي�سو وجاك فا�سيه 
الم�سري،  القارىء  اإل��ى  كاليه  وهنري 
حول  ال��م��ق��االت  م��ن  �سل�سلة  ن�سر  كما 
حالة ال�سعر، اأ�سار فيها اإلى اأن ال�ساعر 
بوؤ�س  ���س��ّد  ك�����س��الح  ال��ج��ن��ون  ي�ستقدم 
�سّد  ك�سالح  الحلم  وي�ستخدم  العقل 
ن�سر م��ق��ااًل حول  اأي�����س��اً  ال���واق���ع.  فقر 
كامل التلم�ساني اأنهاه باالإ�سارة اإلى اأن 

الفن ال وطن له.
في العام 1940 �سدر العدد االأول من 
كامل  اأن����ور  وت��وّل��ى  "التطّور"،  مجلة 
رئ��ا���س��ة ت��ح��ري��ره��ا، وق��د ت��وّل��ت تعريف 
القارىء باالتجاهات الجديدة في الفكر 
واالأدب والفّن حيث ن�سرت مقاالت عن 
ونيكوال  ال��ن��ف�����س��ي  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ف���روي���د 
كاالو�س وبول اإيلوار والفنون الت�سكيلية 
حول  ال�����س��وري��ال��ي��ة  وروؤى  ال��ح��دي��ث��ة 
المجلة  وال��ح��ي��اة. وق��د تعّر�ست  ال��ف��ّن 
ل�سغوط قوية من جانب الرقيب، اأّدت 
اإلى اختزال حجم اأعدادها االأخيرة، ثم 
العدد  ���س��دور  بعد  نهائياً  توّقفها  اإل��ى 
عاَمي  وبين   .1940 اأيلول  في  ال�سابع 
يونان  رم�سي�س  ت��وّل��ى  1942و1944 
"مجلة  اإل��ى  وحّولها  تحريرها  رئا�سة 
اأع�ساء  اأ���س��ه��م  االجتماعي"،  ل��ل��ك��ف��اح 
"جماعة الفّن والحرية"، وعلى راأ�سهم 
جورج حنين، بالكتابة فيها. وطبيعي اأن 
الرقابة لم ت�سكت على هذه المحاولة 
الجديدة الإحياء نبرة النقد الراديكالي 
م��ل��ح��وظ من  ب�سكل  ينهل  اأخ���ذ  ال���ذي 

االأف���ك���ار ال��ث��وري��ة. وف���ي ال��ع��ام 1944، 
العام  الع�سكري  الحاكم  اأمر من  �سدر 
ال��ت��ي ت�سعى  ال��م��ت��م��ّردة  ب��وق��ف المجلة 

اإلى "تغيير الحياة"! 

جوي�ص من�شور... حديقة هذيان 
�ساعرة  اأب���رز  ه��ي  من�سور  جوي�س  لعّل 
"الملكة  والعالم،  م�سر  في  �سوريالية 
الفرعونية التي حرثت حدائق االختيار 

في ع�سرنا الحالي" كما �سّرح اأندريه 
بروتون ذات مرة. وقد لّخ�ست من�سور 
بالعبارة  ال�����س��خ��م  ال�����س��ع��ري  اإن��ج��ازه��ا 
�سّيدة  م��ن��ي  يجعل  ه���ذا  "كّل  االآت���ي���ة: 
"ال�سيدة  ل��ه��ذه  ل��ك��ن  رب��م��ا!  غريبة". 
�سعراً  المنغم�سة  الملهمة،  الغريبة"، 
ال����وج����ود وباطن  وح����ي����اة، ف���ي خ���الي���ا 
االإح�سا�س، كّل �سيء في �سعرها م�سموح 
وم��م��ك��ن؛ ال ح���دود ف��ي ال��رغ��ب��ات، وال 
م��ح��ظ��ور ف���ي ال���ك���ل���م���ات. ي�������س���األ اأح���د 
ال�سعراء: هل مكمن غرابتها اأنها كانت 
تمار�س الت�سليل في مقابالتها، فتقول 
اأ�سياء غير �سحيحة عن نف�سها، اأو اأنها 
كانت تمار�س اللعب من خالل الكتابة 
الحلم  ث��ان��ي��اً  وت���م���زج  اأواًل،  ال�����س��ع��ري��ة 

بالواقع؟! 
افترا�س  اإل��ى  البع�س  دف��ع  "جمالها 
ع��الق��ات غ��رام��ي��ة ك��ث��ي��رة ل��ه��ا. ك��م��ا اأن 
ال�سحافة التي تعنى باأخبار الم�ساهير 
تقديم  عبر  البلبلة  ه��ذه  ف��ي  �ساهمت 
�سورة م�سّوهة عنها كبورجوازية �ساّذة 
هذه  م��ن  للتخّل�س  االأط����وار.  وغريبة 

اعتمدُت على قراءتها  الخاطئة  االآث��ار 
تجّلي  اإل��ى  ن��ظ��راً  ومعّمق  دقيق  ب�سكل 
بديهي  ب�����س��ك��ل  وح��ي��ات��ه��ا  �سخ�سيتها 
البداهة  ه���ذه  ول���ع���ّل  ن�����س��و���س��ه��ا.  ف���ي 
بالبع�س  دفعتا  اللتان  هما  وال�سراحة 
كتاباتها على  اأخ��ذ م�سمون  ع��دم  اإل��ى 
�سادمة  كانت  فاأقوالها  ال��ج��ّد.  محمل 
اإلى درجة ُو�سعت في خانة التحري�س 
�سعرها  اأن  الحقيقة  ل��ك��ن  ال��م��ج��ان��ي. 
ي�سّكك  ل��م  اأ�سيل  �سخ�سي  تعبير  كّله 
فيه اإطالقاً جميع الذين عرفوها عن 
قرب"، هذا ما قالته الباحثة الفرن�سية 
ماري لور مي�سير، في حديث معها، عن 
جوي�س من�سور، لدى ن�سرها كتاباً عنها 
من�سور:  "جوي�س  عنوانه  بالفرن�سية 
مي�سال  ج����ان  )"دار  غريبة"  اآن�������س���ة 
تكتب  من�سور  جوي�س  كانت  بال�س"(. 
بلغة ت�سّطر الوعي الب�سري كال�سرطان، 
وت�سّب جهدها لم�سالحة رفاقها داخل 
الحركة ال�سوريالية، وقد تمّيزت بحّبها 
للفكاهة وكرهها لل�سراعات والم�ساكل 
النزاعات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  بقيت  وال��غ��ي��رة. 
ال�سورياليين،  اأو����س���اط  ف���ي  ال��ك��ث��ي��رة 
اإال ح��ي��ن ك��ان��ت ق����ادرة ع��ل��ى و���س��ع حّد 
فيه  ت�ستقبل  كانت  ال��ذي  منزلها  لها. 
االأ�سدقاء، �سّكل منطقة محايدة يلتقي 
واآالن  بروتون  مثل  المتنازعون،  فيها 
وفيكتور  م��ات��ا  الفنانين  اأو  ج���وف���روا، 
ب���راون���ر، وه����ذا االأخ���ي���ر اب��ت��دع مفهوم 
"الواقعية النف�سية" في الر�سم. وكانت 
م��ن�����س��ور ال���راب���ط ال��وح��ي��د ب��ي��ن اأف����راد 
ال��ح��رك��ة ال�����س��وري��ال��ي��ة واأول���ئ���ك الذين 
ظّلوا على هام�سها، مثل هنري مي�سو 
وج��ول��ي��ان غ���راك وغ��ي��ره��م��ا. وبف�سل 
ح�ّسها الفكاهي المده�س، كانت تعرف 
اأ�سدقائها،  بين  االرت��ي��اب  ت��ب��ّدد  كيف 
فجمعت في �سخ�سها �سورة افترا�سية 
وام����راأة  "العربية"  اللغة  ���س��اع��رة  ع��ن 

الحياة المحت�سمة.
كتبت جوي�س من�سور ال�سعر االإيرو�سي 
الرغبة  المجنونة.  بالرغبات  العابق 
اإنما هي  اإليها لي�ست مجّردة،  بالن�سبة 
الجوهر ذاته، واأداة ت�سمح باإعادة تقويم 
عالقات الذات مع العالم. حلمت برغبة 
االإباحية،  نقي�س  وه��ذه  لها،  ح��دود  ال 
اأنها  كما  بالمجون،  اإط��الق��اً  تهتّم  ول��م 
لم ترفع االأج�ساد عبر تجميلها ب�سور 
زاه����ي����ة. وب������داًل م���ن ال���ج���م���اع، رغبت 
ف��ي تمثيل االإح�����س��ا���س وال��ل��ذة واالأل���م 
العاطفي بوا�سطة �سور ملمو�سة، لكن 
غير و�سفّية. وفي اإزاء ذلك ا�ستخدمت 
�سوتاً  وم���ن���ح���ت  ت���ج���م���ي���ل،  ب����ال  ل���غ���ة 
بالحب  ال��خ��ا���س��ة  ال�سليمة  للبربرية 

واالإح�سا�س واللذة والعذاب العاطفي.
في  ال�سوريالية  الحركة  م���وؤّرخ  ي�سير 
اإلى  لوتي  ج��اك  ج��ان  الفرن�سي  م�سر 
والت�سّوف  والتنجيم  ال�سحر  علوم  اأن 
ال�ساعرة،  لدى  ماألوفة  تبدو  اليهودي 
الفتاً اإلى عنفها اال�ستفزازي، اإذ يجتمع 
الدم والعرق والدموع مع تيمات الحّب 
والموت، اإلى �سخرية �سوداء، داخل كتابة 
جوي�س  �سّمت  ب��ام��ت��ي��از.  اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة 
وو�سعتها  باأ�سمائها،  االأ�سياء  من�سور 
الحّب  ك���واب���ي�������س���ن���ا:  ف����ي  ن����راه����ا  ك���م���ا 
والجن�س والروائح الكريهة والدم. اإنها 
�ساعرة تنت�سي بلغتها ال�سعرية اإلى حّد 
اللذة، وت�ستقي ال�سور االإباحية اإلى حّد 
ال�سرا�سة، وتغو�س في الفح�س الكالمي 
م�سروعها  وُيعتبر  االأخ����الق.  ح��ّد  اإل��ى 

"اأمير  ح��ن��ي��ن  ج�����ورج 
المنفى"

ال�سوريالية  م�����س��ار  ي���ب���دو 
فتجربة  و�ساعقاً،  مده�ساً  الم�سرية 
ك���ّل ���س��اع��ر م��ن ه���ذه ال��ج��م��اع��ة تبّين 
الالمرئي  ال��ج��ان��ب  ت��ب��ّي��ن  اأو  ذل����ك، 
الثقافة  ع���ا����س���ت���ه���ا  غ���ن���ّي���ة  ل���ح���ق���ب���ة 
ال��م�����س��ري��ة، خ�����س��و���س��اً ع��ن��دم��ا كانت 
المدن  بع�س  ميزة  الكوزموبوليتية 
واالإ�سكندرية،  ك��ال��ق��اه��رة  الم�سرية 
ل��ك��ن ال���م���ّد ال��ق��وم��ي ال��ن��ا���س��ري كان 
الثقافات  ه���ذه  م��ث��ل  لتهمي�س  ك��اف��ي��اً 
الهام�سية اأ�ساًل، واإبراز ثقافات قائمة 
على البروباغندا. وفي المّدة االأخيرة 
�سعراء  الأب����رز  ال�سير  م��ن  ع���دد  ���س��در 
ال�����س��وري��ال��ي��ة ال��م�����س��ري��ة، ف�����س��اًل عن 
ترجمات الأعمالهم اإلى العربية، منهم 
جوي�س من�سور التي حظيت باأكثر من 
ترجمة بين بيروت والقاهرة والرباط، 
وكذلك جورج حنين الذي ُيعتبر اأبرز 
دون  من  ال�سوريالية،  الحركة  وج��وه 
اأن نن�سى اإدمون جابي�س الذي �سدرت 
بالفرن�سية، وهو لم يكن يكن  �سيرته 
�سوريالياً، لكنه كان قريباً منهم، ولم 
العربية  اإل��ى  دواوي��ن��ه  اأي من  ُيترَجم 

با�ستثناء بع�س الق�سائد.
�سعراء  بع�س  �سير  ي  تق�سّ اإذاً  علينا 
"ال�سوريالية العربية" عّلنا ن�سل اإلى 
واق���ع ه���ذه ال��ج��م��اع��ة ال��ت��ي ل��م تحَظ 
العربي،  العالم  في  ال��الزم  باالهتمام 
بها  اه��ت��ّم  ال��غ��رب  الأن  اإليها  فتعّرفنا 
"نّقادنا"  م��ن  اأو  مجتمعها  م��ن  اأك��ث��ر 

و"قوميينا" و"حّرا�س ثقافتنا".
رائ���د  ح���ن���ي���ن...  "جورج  ك��ت��اب��ه  ف���ي 
)"من�سورات  العرب"  ال�سورياليين 
األك�سندريان:  �ساران  يكتب  الجمل"( 
"من ال�سعب التحّدث عن ال�سوريالية 
مكاناً  نجعل  اأن  دون  م��ن  باري�س  ف��ي 
ل��ق��د كان  ل��ج��ورج ح��ن��ي��ن )...(  ف��ي��ه��ا 
في  وت��وّه��ج  �سطع  المنفى"  "اأمير 
جميع  توّهج  كما  تماماً  كّلها،  اأعماله 
الذين  ال�سوريالية  المرحلة  �سعراء 
واألمانيا،  واإ�سبانيا  رو�سيا  من  قدموا 
كما  تماماً  م�سر  من  هو  ق��دم  كذلك 
قدم جورج �سحادة من لبنان وجوي�س 
على  لكن  اأي�ساً".  م�سر  من  من�سور 
ذل��ك كّله بقي حنين غير  الرغم من 
م���ع���روف ب���ق���ّوة، ال ف���ي ب��ل��ده وال في 
النخبة  �سعراء  كل  مثل  الأن��ه  باري�س، 
الناحية  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ل���م  االأ���س��ي��ل��ي��ن 
االإعالمية الت�ساع �سهرته، لكن قيمته 
االأدبية لم تخَف على اأحد. وثمة من 
في  ال�سوريالية  المغامرة  اأن  يعتبر 
م�سر كانت حدثاً تجديدياً مهّماً في 
لكن  المعا�سرة.  الم�سرية  الثقافة 
كراينيك  �سيبيال  االأوروب��ي��ة  الباحثة 
اأدبية  كحركة  ال�سوريالية  اإن  ت��ق��ول 
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القراءة  اأ�شبحت  اأن  منذ  خلت،  ل�شنوات 
الكتب  ثنايا  في  وبحثًا  طق�شًا  اإلّي  بالن�شبة 
كتب  بع�ص  قراءة  هام�ص  وعلى  والموؤلفات، 
ال�شوريالية ونوازعها وطقو�ص  تخ�ّص تاريخ 
عن  اأبحث  كنت  بروتون،  اأندريه  "�شّيدها" 
ما  مثال  على  لل�شوريالية  العربي  المقابل 
خيال  اأو  عربية  بولي�شية  رواية  عن  نبحث 
اأن القراءة لم تفدني  علمي عربي. الأرجح 
ب�شيء في هذا المجال، فلم اأخرج باأكثر من 
ب�"ال�شوريالي  �شقرا  اأبي  �شوقي  �شعر  و�شف 
ال�شيعوي"، ول اأدري اإذا كانت هذه الت�شمية 
اأن�شي  ن�شو�ص  بع�ص  في  ووج��دت  �شحيحة، 
الأمر  وكذلك  ال�شوريالية،  من  �شيئًا  الحاج 
بالن�شبة اإلى ن�شو�ص �شليم بركات. وحدث اأن 
ح�شلت "معركة" ال�شاعر العراقي عبد القادر 
الجنابي مع اأدوني�ص على خلفية اإ�شدار هذا 
وال�شوريالية"  "ال�شوفية  كتابه  الأخ��ي��ر 
)"دار ال�شاقي"(، اإذ جهد لإثبات وجهة نظره 
وال�شوفية،  ال�شوريالية  بين  الترابط  في 
مفتوحة"  "ر�شالة  الجنابي  اإليه  وّجه  وقد 
ب�شلة  تمّت  ل  ال�شوريالية  اأن  فيها  اعتبر 
اإلى ال�شوفية، فهذه الأخيرة ت�شتعير المواد 
لفترا�شاتها،  اأ�شا�شًا  منها  لتجعل  الدينية 
المواد  ه��ذه  ف��ي  ت��رى  ال�شوريالية  بينما 

الدينية عين الحاجز الذي يجب تحطيمه. 
وال�شوريالية  ال�شوفية  بين  ما  التباين  هذا 
هو ما يحاول الجنابي اإبرازه والتاأكيد عليه 
من  المذكور  اأدوني�ص  كتاب  يتناول  حيث 
معمعة  خ�شم  في  يغور  تفكيكي  نقد  خ��الل 
كتاب  اأ�شدر  الجنابي  وك��ان  راهنة،  اأدبية 
ُو�شفت  التي  الجنابي"،  القادر  عبد  "تربية 
غارق  بيان  بمثابة  وهو  تربية"،  "ل  باأنها 
تعليقات  وُكتبت  "ال�شوقية".  بالمكنونات 
كثيرة عنه، وكانت اأ�شبه بمحاكمة اأخالقية 
و�شاخرًا  �شعيدًا  الجنابي  ك��ان  رب��م��ا  ل��ه. 
ال�شعراء  اأكثر  من  وه��و  الكتابات،  تلك  من 
�شار  اإن��ه  بل  بال�شوريالية،  اهتمامًا  العرب 
المنّقبين في ثنايا  اأكثر  اأبرز حّرا�شها، ومن 
اأر�شيفها ومعانيها اإلى جانب "ق�شيدة النثر"، 
لكن الذي لم ننتبه اإليه نحن الجيل الجديد 
و�شط هذه المعمعة هو ال�شوريالية الم�شرية، 
كانت  اإنها  فلنقل  اأو  التداول،  خارج  كانت  اإذ 
و�شيا�شية،  اأيديولوجية  لأ�شباب  مهّم�شة 
وقد بداأنا نتعّرف اإليها من خالل كتاب �شمير 
جانب  اإل��ى  م�شر"،  في  "ال�شوريالية  غريب 
بع�ص الكتابات عن ال�شاعرة جوي�ص من�شور 
وج�شدها  و�شرطانها  وغرامياتها  وطقو�شها 

ورغباتها الجامحة.

لم ت�ستطع اأن تفر�س نف�سها في االأدب 
العربي المعا�سر الأ�سباب عديدة، منها 
ال ريب العجز الَمَر�سي للثقافة العربية 
الدينية، والمحدثة، في تمّثل اأفكارها 
وطروحاتها الجذرية. وبالرغم من اأن 
االأدب  على  ال�سوريالية  ال���روؤى  تاأثير 
العربي ظّل محدوداً، اإال اأن تاأثير هذه 
في  الفرنكوفوني  االأدب  على  ال����روؤى 
م�سر كان ملمو�ساً، وهو ما يظهر في 
�سنوده  اأع��م��ال منير ح��اف��ظ وح��ور���س 
وماري كفاديا واإدمون جابي�س وجوي�س 
من�سور واآخرين. ويرجع بروز القاهرة 
الكوزموبوليتية اإلى الثلث االأخير من 
اأعداد  تدّفق  مع  ع�سر،  التا�سع  القرن 
االأوروبيين  ال��م��ه��اج��ري��ن  م��ن  ك��ب��ي��رة 
دولية  ظ���روف  تاأثير  تحت  م�سر  اإل���ى 
وجود  اأن  وال��واق��ع  متباينة.  ومحّلية 
جماعة فرنكوفونية في م�سر، بما لها 

من مدار�س و�سحافة وجمعيات ثقافية، 
حركة  ظهور  جزئياً،  يف�ّسر،  ال��ذي  هو 
ثالثينيات  منذ  م�سر  ف��ي  �سوريالية 
وظ���ه���رت جمعيات  ال��م��ا���س��ي،  ال���ق���رن 
اأه��م��ه��ا جماعة  ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ع���دي���دة 
المترجم  ي�سير  وهنا  "المحاولين"، 
الم�سريين  ال�سورياليين  ل�سعر  االأبرز 
اأن  اإل���ى  ال�سباعي  ب�سير  العربية  اإل���ى 
باري�س  ع���اد م��ن  ع��ن��دم��ا  ج���ورج حنين 
ارتبط بالجماعة ارتباطاً حميماً، وكانت 
فتحت  ب��ح��ي��ث  ت��ن��ّوع��اً  اأك��ث��ر  الجمعية 
المتنّوعة،  الفكرية  للتيارات  االأب���واب 
االإيطالي  ال�ساعر  الجمعية  دعت  وقد 
مارينيتي اإلى اإلقاء محا�سرة دار فيها 
الذي  حنين  ج����ورج  وب��ي��ن  بينه  ح����وار 
تنازالت  يقّدم  ك��ان  الأن��ه  ب�سّدة  انتقده 
غير مقبولة للفا�سية، ومن جّراء هذا 
ال�سدام ت�سّكل ما يمكن ت�سميته "تيار 

جورج حنين"، االأمر الذي اأحدث �سرخاً 
داخل جماعة "محاولين"، ثم على اإثر 
ذلك ت�سّكلت جماعة "الفن والحرية"، 
هذه الجماعة التي فهمت ال�سوريالية 
الواقع  ع��ل��ى  وت����م����ّرد  رف�������س  ك��ح��رك��ة 
هذه  راأي  في  ال�سوريالية  اإن  العربي. 
الحركة لي�ست فقط مدر�سة اأدبية، لكن 
و�سيلة لالحتجاج ال�سيا�سي عبر االأدب 
ال�سوريالية  والفن. لقد كانت الحركة 
الم�سرية الوحيدة في الثقافة العربية 
نهاية  وح��ت��ى  الثالثينيات  نهاية  منذ 
عالقة  تجمعها  وكانت  الخم�سينيات، 
وقد  الفرن�سية،  بال�سوريالية  وط��ي��دة 
اأ�سدرت الكثير من المجالت، واأقامت 

العديد من المعار�س.
موّثقة  ���س��ي��رة  ال�����س��ب��اع��ي  ب�سير  يكتب 
لل�سوريالية الم�سرية، مبّيناً اأن تقارب 
تجّلى  ال�����س��وري��ال��ي��ة  م��ع  ج����ورج حنين 

ين�سر  ف��ه��و   ،1935 ع����ام  اأوائ������ل  م��ن��ذ 
تحت  م��ق��ااًل   Un Effort م��ج��ل��ة  ف��ي 
ي�سّدد   De L' rrealisme ع���ن���وان 
اكت�ساف  اإل��ى  ال�سعي  اأهمية  على  فيه 
ل��ل��ف��رد، حيث  الباطني  ال��ع��ال��م  م����وارد 
هو  الوحيد  الحقيقي  العالم  اأن  ي��رى 
اأنف�سنا، و�سّد  العالم الذي نخلقه في 
ين�سر   1935 اآذار  وف����ي  االآخ�����ري�����ن. 
واقعية  ال  حكاية  نف�سها  المجلة  ف��ي 
 Noumene 'evade' ع��ن��وان  ت��ح��ت 
اأولى،  محاولة  تمّثل   et ressuscit'e
الكتابة  تكنيك  لتطبيق  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
نف�سه،  ال�سهر  ذلك  وفي  االأوتوماتية. 
يو�سح في  تلك المجلة مفهومه للعمل 
االأدبي حيث ي�سّدد على حّق االأدب في 
عنا�سر  جميع  م��ع  ب��ع��الق��ة  ال���دخ���ول 
الحياة، بما في ذلك ال�سيا�سة، لكن من 
دون اأن يتحّول اإلى مجّرد اأداة دعائية 
لح�ساب حزب اأو برنامج. وفي ت�سرين 
في  حنين  ج���ورج  يعلن   ،1935 االأول 
Un Effort مفهومه الثوري عن دور 
الكاتب، والذي يت�سل في فهم العالم 
جذرياً.  ت��ح��وي��اًل  تحويله  اإل���ى  �سعياً 
لديه،  ال���م���ف���ه���وم  ه�����ذا  ت���ب���ل���ور  وم�����ع 
ال�سوريالي  بالتجمع  االرت��ب��اط  ي��ق��ّرر 
اإلى  االأولى  الباري�سي، وير�سل ر�سالته 
اأندريه بريتون. ويكتب بروتون ر�سالة 
طويلة لحنين )بتاريخ 18/ 4/ 1936( 
ال�سيطان  اأن  ل��ي  "يبدو  فيها:  ي��ق��ول 
في  واالآخ����ر  هنا  ج��ن��اح  ل��ه  ال�سوريالي 
م�سر". بينما كان جورج حنين يدعو، 
الما�سي،  القرن  ثالثينيات  منت�سف 
الباطني  ال��ع��ال��م  م���وارد  اكت�ساف  اإل���ى 
المثقفين  م����ن  ع������دد  ك������ان  ل���ل���ف���رد، 
اإلى تحرير  ال�سباب يدعو  الم�سريين 
االإيرو�س، وكانوا يلتقون كّل م�ساء في 
مقهى "النور�س" )منذ العام 1932(، 
الم�سرية  ال��ث��ق��اف��ة  ح��ال��ة  ل��م��ن��اق�����س��ة 
الم�ستقبل،  وم�������س���اري���ع  ال��م��ع��ا���س��رة 
م�سّددين على نقد االأخ��الق ال�سائدة. 
وفي العام 1936، ن�سر اأنور كامل كتاباً 
�سجب  المنبوذ"  "كتاب  ع��ن��وان  تحت 
التي  ال�سائدة  والتقاليد  ال�سرائع  فيه 
داعياً  االأ���س��ي��ل��ة،  ال��ف��رد  رغ��ب��ات  تكبت 
اإلى تحرير تلك الرغبات. وقد �سودر 
الكتاب فور �سدوره، اإال اأنه دخل تاريخ 
االأدب الم�سري المعا�سر باعتباره اأولى 
تجّليات اإبداع الهام�سيين المتمّردين. 
و���س��رع��ان م��ا ال��ت��ّف��ت ح��ول اأن����ور كامل 
با�سم  ُتعرف  المثقفين  من  مجموعة 
�سوف  الذين  المنبوذين"  "مجموعة 
م��ه��م��اً في  ب��ع��د دوراً  ي��ل��ع��ب��ون ف���ي م���ا 
في  والحرية".  الفن  "جماعة  تكوين 
ف��ي م�سر  ك��ان��ت تن�سط  االأث���ن���اء،  تلك 
الت�سكيليين  الفنانين  م��ن  مجموعة 
بال�سوريالية  المتاأّثرين  الطليعيين 
اإلى هذا الحد اأو ذاك، وقد برز بينهم 

محمد الحجيري

من اأعمال ر�سام 
ال�سوريالية ال�سعبية 

حامد ندا.

اإدمون جابي�س. جوي�س من�سور. جورج حنين.



"اإبداعات  �سل�سلة  �سمن 
ك��ت��اب عن  عالمية" ���س��در 
فروغ  االإي��ران��ي��ة  ال�ساعرة 
هليمان  مايكل  تاأليف  من  فرخزاد 
فروغ  وح����ي����دة...  "امراأة  ب��ع��ن��وان 
فرخزاد واأ�سعارها" )ترجمة: بول�س 
�سروع(، بمنا�سبة مرور اأربعين عاماً 
 )!( ���س��ي��ر  ح����ادث  ف��ي  ع��ل��ى مقتلها 
بعدما �سعرت بمرارة خيانة طهران 
لها، والتي طالما اأن�سدت اأ�سعاراً في 
الفار�سية  االأن��ث��ى  ف��ط��ه��ران  ح��ّب��ه��ا، 
واالإ�سالمية  المانوية  الزراد�ستية 
نف�سها  اأ���س��ل��م��ت  وال���ت���ي  ال�����س��ي��ع��ي��ة، 
ن�سائها  ع��ن  عر�ست  ال��رج��ال،  اإل���ى 
ق�سراً،  وال��م�����س��ج��ون��ات  ال��ج��م��ي��الت 
اأحالمهن واأي ملمح يمكن  هاجرًة 

اأن ي�سي باأنوثة ما.

امراأة للت�شلية والعمل!
ي��ت��ب��ّي��ن م��ن ال��ر���س��ائ��ل وال���ح���وارات 
اأنها  ف���روغ  واأج��رت��ه��ا  كتبتها  ال��ت��ي 
حّداً  ت�سع  اأن  ع��ل��ى  م��ج��ب��رة  ك��ان��ت 
الأنها  البداية،  منذ  لحياتها  نهائياً 
لم تكن توؤمن يوماً باأن تكون مجّرد 
دمية بريئة، اأو مفتعلة براءة بينما 
روحها اأكبر من اأن تحتويها زنزانة 

التقاليد. 
وعلى الرغم من اأن هيلمان اأراد اأن 
�سّورها  لكنه  حيادياً،  باحثاً  يكون 
ف���ي ج���زء ك��ب��ي��ر م���ن ال��ك��ت��اب باأنها 
ال�سبق  بها  يتالعب  ع��اه��رة  م��ج��ّرد 
اأعطى  ف��ي��م��ا  ال��ج��ن�����س��ي،  وال���ت���م���ّرد 
الحّق كّله للعائلة التي حرمتها من 
طفلها الوحيد كاميار، من دون اأن 
يبّين المحاوالت "الحتمية" لفروغ 
اأو  طفلها  اأم���ام  �سورتها  لتجميل 
ا�سترداده، واإال فكيف يمكن اأن نفهم 
خ�سو�ساً  ل��ك��ام��ي،  كتبتها  ق�سائد 
الرابعة  ال�سعرية  مجموعتها  ف��ي 
"ميالد  وال����خ����اّلق����ة:  واالأخ�����ي�����رة 

اآخر".
اأن  ت�سديق  يمكن  ال  ربما  بالطبع، 
ب��االأ���س��ر وخنق  ف���روغ  م��ج��ّرد �سعور 
حّريتها جعلها تترك زوجها وطفلها 
م�ساعر  اأي  دون  م��ن  االأه�����واز  ف��ي 
العرفان  اأو  ال��ح��ب  اأو  ب���االأم���وم���ة 
ل�سابور الذي اأنقذها من احتمالية 
الجنرال،  بيت  ف��ي  موهبتها  م��وت 
وهي ابنة ال�ستة ع�سر ربيعاً. ويبدو 
اإل��ى موتها هو  االأق��رب  اأن الو�سف 
ال�سباب  ريعان  في  وه��ي  ُقتلت  اأنها 
وال�����س��ع��ر ع���ن ع��م��ر ل���م ي��ت��ع��دَّ 32 
رب���ي���ع���اً... اأم����ا ل��م��اذا ُق��ت��ل��ت؟ فالأن 
الذي دفعها اإلى القتل هو ع�سيقها 

كل�ستان الذي توّثب على موهبتها، 
خداعها،  من  زائفاً  مجداً  له  وبنى 
الكتاب(  )م��وؤل��ف  اأي�����س��اً  وه��ي��ل��م��ان 
م�����س��ارك ف��ع��ل��ّي ف��ي ت��ل��ك الجريمة 
ال��م�����س��ت��م��ّرة ���س��ّد ال�����س��اع��رات، فهو 
لرواية  ُتذكر  اأهمية  ُيعِط  لم  مثاًل 
اكت�سفت  اأن���ه���ا  ع���ن  ب�����وران  اأخ��ت��ه��ا 
اإلى زوجته  ر�سائل لكل�ستان وّجهها 
الفعلية يقول فيها اإن فروغ مجّرد 

امراأة للت�سلية والعمل!
باإنتاج  ال��م��ه��وو���س  كل�ستان  ول��ي�����س 
الوحيد  الدافع  الوثائقية،  االأفالم 
الذي حمل فروغ على اختيار الموت 
���س��ب��ي��اًل ل��الن��ع��ت��اق، ف��ق��د ك���ان ثمة 
و�سعورها  رم��زي��اً،  ال��م��ّرة  الخيانات 

واال�سطهاد  ب���ال���رف�������س  ال����دائ����م 
االجتماعي  وال�����س��ي��ق  ال����ذك����وري 
م��ن اإظ��ه��ار ال��ح��ق��ائ��ق، اإ���س��اف��ة اإلى 
م�ستركاً  قا�سماً  نجده  اأن  يمكن  ما 
وه��و مهيمنة  ال�سعراء  ل��دى جميع 
كمعادل مو�سوع  الموت  اإل��ى  التوق 

لحّب الحياة لديهم.
هيلمان  ن��ق��ل��ه  م���م���ا  ف������روغ  ت���ق���ول 
وحيدة...":  "امراأة  ك��ت��اب��ه  ف���ي 
لل�سعر،  كتابتي  تف�سير  يمكن  "ال 
اأن جميع من خا�سوا غمار  واأظ��ّن 
عمل خاّلق كانوا مدفوعين بدافع 
اإلى  واح��د على االأق���ّل، هو الحاجة 
اأجل  من  والن�سال  كينونتهم  اإلغاء 
االإبقاء عليها، هوؤالء يحّبون الحياة 

كما  �سواهم،  م��ن  اأك��ث��ر  ويفهمونها 
العمل  ويفهمونه.  ال��م��وت  يحّبون 
ال����خ����اّلق ن����وع م���ن ال�������س���راع على 
اأن  اأح��ي��ان��اً: �سحيح  اأف��ّك��ر  ال��ب��ق��اء. 
الطبيعة،  قوانين  اأح��د  ه��و  ال��م��وت 
اإال اأن الكائن الب�سري ينتابه �سعور 
اإزاء هذا  ُم��ه��ان وت��اف��ه  ب��اأن��ه  واح���د 

القانون".
يكن طّيعاً  لم  �سيرة فروغ  اقتنا�س 
بالن�سبة اإلى هيلمان، بل كان �سراعاً 
الثقافية  ال��م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  خ���ان���ق���اً 
الثقافي  وال���م���ح���ي���ط  ال���ر����س���م���ي���ة 
ال�سواء،  ع��ل��ى  االإي���ران���ي  وال��ن�����س��وي 
القتيلة  فيها  عا�ست  التي  فالفترة 
ال�سلطة  ت�سّكل  م��راح��ل  اأع��ق��د  م��ن 

"اللعوبة"  اإي���ران  ف��ي  وا�ستقرارها 
بها  كتب  التي  والمرحلة  �سيا�سياً. 
ع��ل��ى ما   - ال��ث��ان��ي  م��وؤّل��ف��ه  هيلمان 
ال�سعرية  ال��ت��ج��رب��ة  ع���ن   - اأع��ت��ق��د 
"وحدة  االأول  كتابه  بعد  االإيرانية 
ل���دى حافظ"،  ال�����س��ع��ري  ال��غ��ر���س 
مرحلة اأكثر ق�سوة وخنقاً للحريات 
الفكرية، خ�سو�ساً اإذا ما كان االأمر 
يتعّلق بفروغ، حيث �سدر الكتاب في 
في   1987 ع��ام  االإنكليزية  طبعته 
للثورة  االأعلى  المر�سد  حكم  فترة 

االإيرانية روح اهلل الخميني.

ال�شراحة والأناقة
المهتّم  ه��ل��ي��م��ان  م��اي��ك��ل  ي��ع��ن��ون 

الف�سل  الحديث،  الفار�سي  ب��االأدب 
�سعرية  ب�"حياة  موؤّلفه  االأخير من 
الف�سل  ه��ذا  ع��ّد  ويمكن  اإيرانية"، 
على  ال�سوء  ي�سّلط  مهماً  مرجعاً 
الفار�سي  لل�سعر  الكبرى  التحوالت 
ن��ح��و ال��ح��داث��ة وم���ا ب��ع��ده��ا، وفيه 
القتيلة  ال�������س���اع���رة  ع����ن  ي���ت���ح���ّدث 
وال�����س��اع��ر ي��و���س��ي��ج ن��ي��م��ا، وي����روي 
الدراماتيكي  التطور  ذل��ك  م�سيرة 
التمّدن  لثورة  والم�ساحب  ال�سريع 
التي بداأت مع عودة الحكم البهلوي 
وانقالب م�سّدق، مو�سحاً دور فروغ 
الكبير في ريادة الم�سهد التجديدي 

حتى م�سرعها عام 1967.
اإلى  اإ���س��اف��ة  ف����روغ،  ي��ق��ول مجايلو 
لم يخطفها،  لو  القدر  اإن  هيلمان، 
الثقافة  وج��ه  لغّيرت  �سالفة،  بكّل 
االإي�����ران�����ي�����ة ب�����س��ك��ل ُي���دن���ي���ه���ا من 
لخطاب  اأ�ّس�ست  ولكانت  العالمية، 
للحداثة  ع���اب���ر  ك���ون���ي  ح�������س���اري 
ال�سعرية  ك��اف��ة:  الم�ستويات  ع��ل��ى 

وال�سينمائية والن�سوية الن�سالية.
"�ُسخن"  م��ج��ل��ة  ك��ت��ب��ت��ه  م���ا  ول���ع���ّل 
االإيرانية بعد موت فروغ باأيام فقط 
ك��ان ن��م��وذج��اً م��ع��ّب��راً ع��ن رّد الفعل 
االإيرانية على  الجماعي لالأو�ساط 

اأول  ف���روغ  "كانت  ال��خ�����س��ارة:  ت��ل��ك 
الفار�سي تعّبر عن  كاتبة في االأدب 
الرومن�سية  واالأحا�سي�س  الم�ساعر 
تمّيز  ب���اأ����س���ل���وب  ق�������س���ائ���ده���ا  ف����ي 
ب��ال�����س��راح��ة واالأن���اق���ة، وع��ل��ي��ه فقد 
ال�سعر  ا�ستلهمت ف�ساًل جديداً في 
الكاتبات  ك��ان��ت  ق��ب��ل��ه��ا  ال��ف��ار���س��ي، 
يعّبرن عن م�ساعر عاّمة ال تنطوي 
مميزة...  اأن��ث��وي��ة  خ�سائ�س  ع��ل��ى 
ل��ذا ج��اء موتها المبكر في وق��ت ال 
اأعمال  ابتداع  ق��ادرة على  ت��زال فيه 
م��دع��اة الأق�����س��ى م�ساعر  م��ده�����س��ة 

االأ�سف واالأ�سى".
نعي  اأُع��ل��ن   1967 فبراير   15 نهار 
فروغ التي اأطلقت �سرختها االأولى 
ف����ي ط����ه����ران ف����ي ال���خ���ام�������س من 
حفلت  ربيعاً   32 عن   ،1935 يناير 
ب��االأ���س��ى وال���خ���ي���ان���ات، ل��ُت��دف��ن في 
ا�سترى ج��زءاً منها ع�سيقها  مقبرة 
منها  حظاً  االأكثر  كل�ستان  اإبراهيم 

في الحياة.
ع�ّساق فروغ فرخزاد خّلدوا ذكراها 
www.( ال���ك���ت���رون���ي  م���وق���ع  ع���ل���ى 

forughfarrokhzad.org( �سّم اأهّم 
اأعمالها: "االأ�سيرة"، "ميالد اآخر"، 

البرد". بف�سل  "لنوؤمن 

البرنامج  �سلب  في  ا�ستغااًل  ال�سعري 
ال�سوريالي الذي اختّطه رائده بروتون 
والق�سيدة؛  ال��ح��ي��اة  بين  ال��ه��ّوة  ل��ه��دم 
ذلك البرنامج الذي ما زال قائماً �سمن 
م�سروعية الحلم والحّق في تحقيقه؛ 
ال��ذي يجد جوهره في  البرنامج  ذلك 
مقولة بروتون بلغتها التي ال تخلو من 
نبوءات العرافين: "�سنختزل الفن في 
اأب�سط تعبيراته، اأال وهو الحب"، والتي 
ال�سعري  البيت  ه��ذا  ف��ي  �سداها  تجد 
الكثيف والذي يدخل في باب التنظير 
ال�سعري لل�سعر، اأو ما ي�سّميه المترجم 
"يبداأ  بالميتا - ق�سيدة:  ر�سيد وحتي 

الفّن حيث تنتهي الرغبة".

اإدمون جابي�ص... ال�شوريالي ال�شرقي
الفرن�سيين  ال���������س����ع����راء  م�����ن  ق����ّل����ة 
الذي  ب��االه��ت��م��ام  ح��ظ��وا  المعا�سرين 
حظي به اإدم��ون جابي�س من قبل اأكبر 
م��ف��ّك��ري ون���ّق���اد زم��ن��ن��ا: ج����اك دري����دا 
وموري�س بالن�سو و�سعا اأبحاثاً عديدة 
كاأعماٍل  كتبه  اعتبر  �سار  رينيه  حوله، 
ماك�س  ع�سرنا"،  ف��ي  لها  م��ع��ادل  "ال 
ج���اك���وب، ب����ول اإي����ل����وار، ه���ن���ري مي�سو 
وكثيرون غيرهم انحنوا اأمام عبقريته، 
"فل�سفة  كتاب  المغرب  في  عنه  وُكتب 
اإدمون جابي�س". مع ذلك، بقيت �سيرة 
حياته غير متوافرة اإلى اليوم في اللغة 

الفرن�سية! ُيعرف باأنه �ساعر الالانتماء، 
النّقاد  و�سفه  وال��ف��راغ.  التيه  و�ساعر 
ثمة  اإذ  المنفى"،  "�ساعر  ب��اأن��ه  اأي�����س��اً 
مكانان حقيقيان يعودان دوماً في كتبه: 
حياته  طيلة  عا�س  وم�سر.  ال�سحراء 
ُيجِر  ول��م  االإع����الم،  و�سائل  ع��ن  بعيداً 
ال�سحافة،  م��ع  قليلة  مقابالت  ���س��وى 
بخط  مكتوبة  ت��ك��ون  اأن  فيها  ا�سترط 

اليد.
ال�سورياليين،  جانب  اإل��ى  جابي�س  ك��ان 
اكت�سف  ب�سفوفهم.  يلتحق  ل��م  لكنه 
ال�����س��ع��ر ف��ي ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة م��ن عمره 
فينيي  ودو  م��و���س��ي��ه  دو  ق���راءت���ه  ل���دى 
وفرلين، ثم بودلير ورامبو وماالرميه. 
اإلى  ت��ع��ود  ن�����س��و���س��ه االأول������ى  اأن  وم���ع 
فترة المراهقة تلك، فاإن َق��َدره ككاتب 
و1932،   1930 ع��اَم��ي  ب��ي��ن  �سُيح�سم 
"اأوهام  ك���ت���ب:  ث���الث���ة  اإ������س�����داره  م����ع 
عاطفية"، "اأنا في انتظارك" و"اأّمي". 
توزيع وقته  الحين، ح��اول  ذل��ك  فمنذ 
والن�ساطات  وال��ق��راءة  االأ���س��دق��اء  على 
جاكوب  بماك�س  ل��ق��اوؤه  اأم���ا  الثقافية. 
1935، وب�سرعة  ب��اري�����س ع��ام  ف��ي  ف��ت��ّم 
مر�سده  الفرن�سي  ال�ساعر  ه��ذا  اأ�سبح 
اأك��ون ذاتي،  اأن  "عّلمني  ال��ذي  الروحي 
الفترة،  ت��ل��ك  وخ����الل  مختلفاً".  اأي 
التقى بالنا�سر الفرن�سي بيار �سيغير�س 
ال��ذي اأ�سدر له دي��وان "اأنا�سيد لوجبة 

الغول"، كما ا�ستقبل في القاهرة فيليب 
كايوا  وروج���ي���ه  مي�سو  وه��ن��ري  ���س��وب��و 
وثيقة  ع��الق��ات  ب��ه  �ستربطهم  ال��ذي��ن 
ال�سوي�س  ق��ن��اة  ت��اأم��ي��م  وث��اب��ت��ة. وب��ع��د 
1956، غادر وطنه مرغماً في حزيران 

1957 اإلى فرن�سا.
يعترف جابي�س، الذي �ُسّمي "ال�سوريالي 
قائاًل:  الفرن�سية  بغربته  ال�سرقي"، 
وماالرميه  ب��ودل��ي��ر  اإل�����ى  "انتمائي 
وال�سورياليين في القاهرة كان مرجعي 
باري�س  ف���ي  اآخ�����ر.  اأم����ر  اأي  م���ن  اأك���ث���ر 
ارتفعت م�سر و�سحراوؤها واإيقاع الحياة 
وب��ي��ن هوؤالء  بيني  ك��ج��دار  ف��ج��اأة  فيها 
العالم  اأن  جابي�س  اعتبر  ال�سعراء". 
اإل��ى ك��ت��اب. لكن،  ال ب��ّد م��ن اأن ُيف�سي 
بنظره، على هذا الكتاب اأواًل اأن ي�سمح 
ال��ع��ال��م م��رئ��ي��اً. وب��ع��دم��ا ح�سل  بجعل 
 1967 ع��ام  الفرن�سية  الجن�سية  على 
غاب جابي�س م�سرياً وعربياً، ولم ُيذكر 
ال��ك��الم على  �سياق  ف��ي  ن���ادراً  اإال  ا�سمه 
ال�سورياليين الم�سريين وعلى ال�ساعر 
ال��ذي ك��ان �سديقه، وقد  ج��ورج حنين 
الرمل"  ة  "ح�سّ م��ج��ل��ة  م���ع���اً  اأ���ّس�����س��ا 
الم�سريين  اأق�����الم  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  ال��ت��ي 
الفرن�سيين.  وبع�س  الفرنكوفونيين 
الهوام�س"  "كتاب  1987، ي�سدر  العام 
الذي يعر�س جابي�س فيه ذلك الواقع 
المعا�س بحّدة: "اأن نكتب، هو اأن نخّط 

خطوة االآخر الذي هو نحن، قبل ر�سم 
األفاظها". اإنه التيه كف�سيلة وكمغامرة 
بوا�سطتها  ال�ساعر  يغادر  لها،  نهاية  ال 
والفراغ  الظلمة  "داخل  ويتقّدم  دنياه 
وعدم المعرفة" لقبول العالم كما هو، 
"اأن  يقول جابي�س:  وقائعه.  ومواجهة 
ا�ستعارة  على  اأواًل  نتكئ  اأن  ه��و  نتكّلم 
ال�سحراء، اأن ُن�سغل بيا�ساً، ف�ساء من 
الكلمة  ت��ه��ّب  ال���رم���اد، حيث  اأو  ال��غ��ب��ار 
المنت�سرة نف�سها في عريها المتحّرر". 
"كانت  ق��ائ��اًل:  ال�����س��ح��راء  ع��ن  ويكتب 
ل  المف�سّ المكان  بمثابة  لي  ال�سحراء 
ما  غ��ال��ب��اً  وك���ان  �سخ�سياً.  اأزول  حيث 
ال�سحراء  في  وحيداً  اأبقى  اأن  يح�سل 
ط���وال ث��م��ان واأرب��ع��ي��ن ���س��اع��ة. ل��م اأكن 
اأجلب معي كتباً، بل غطاًء ب�سيطاً. وفي 
مجاورة  اأدرك  كنُت  ال�سمت  ه��ذا  مثل 
ال��م��وت ف��ي طريقة ي��ب��دو م��ن ال�سعب 
لجابي�س  يترجم  ول��م  اأكثر".  ت��دوم  اأن 
اإلى العربية �سوى ب�سع ق�سائد ُن�سرت 
في ال�سحف اللبنانية، وبع�س المواقع 

االلكترونية.
ال�سوريالية  ق���راءة  علينا  ربما  اأخ��ي��راً، 
المرحلة  ابنة  اعتبارها  في  الم�سرية 
التي ولدت فيها، وبالطبع لي�س جميع 
ال�سورياليين في خندق واحد وم�ستوى 
واحد. اأي�ساً، لم توؤّثر هذه الحركة في 
ما  نحو  على  الراهنة  العربية  الثقافة 

ال  وربما  القول،  غالتها  بع�س  يحاول 
اكت�ساف  العربي في طور  العالم  ي��زال 
ال�سورياليين  اكت�ساف  اأو  ال�سوريالية، 
ف�سلها  ع���دم  علينا  اأن  ك��م��ا  اأن��ف�����س��ه��م، 
تغّنى  فطالما  ال��غ��رب��ي،  م�سدرها  ع��ن 
بقيت  لكنها  بال�سوريالية،  اللبنانيون 
�سوريالية غربية، واإذا كان لدى بع�سهم 
دون  من  فربما  ال�سوريالية  من  �سيء 
ق�سد كما ح�سل ال�ساعر عبا�س بي�سون 
عندما قال له �ساعر األماني اإن ق�سائده 
ينبغي  ال  م�����ا.  ����س���وري���ال���ي���ة  ت��ت�����س��ّم��ن 
الم�سريين  ال�سورياليين  "اأ�سطرة" 
من  التقليل  ينبغي  ال  كما  ال��ع��رب،  اأو 
���س��اأن��ه��م، ف��ه��م اأك��ث��ر م��ي��اًل اإل����ى عوالم 
الحياة الفردية والباطنية من اأ�سحاب 
ال�سعارات االأيديولوجية بالرغم من اأن 
البيانية  اللعبة  من  تنجو  ال  اأفكارهم 
اإلى  ننظر  حين  لكن  االأي��دي��ول��وج��ي��ة. 
ال�سعبية  ال�����س��وري��ال��ي��ة  ���ام  ر����سّ ل���وح���ات 
ال�سابو.  اأن نرفع  ب��ّد من  ن��دا ال  حامد 
اليوم، يبدو اأن كتب �سعراء ال�سوريالية 
هذه  في  ح�سورها  ت�ستعيد  الم�سرية 
ال��م��رح��ل��ة ب���ال���ذات، ف��ث��م��ة ف��ئ��ة كبيرة 
التي  ال�سوريالية  ت�ستعيد  ال�سباب  من 
اليوم  اإننا  فّنّية.  غير  الأ�سباب  ُهّم�ست 
ن��ق��راأ ج��وي�����س م��ن�����س��ور وج����ورج حنين 
اأن  ون�سعر  وغ��ي��ره��م  جابي�س  واإدم����ون 

�سعرهم ال يزال فتياً ون�سراً.

nakd@alghaoon.comللمرا�سلة

ال�شوء يعني ا�شمها في الفار�شية، لكنه �شوء لم يحّب والدها اأو اأقرانها اأن ي�شّع كثيرًا، وقد اأ�شّع رغم الماأ�شاة التي عا�شتها فروغ 
فرخزاد ال�شاعرة الإيرانية المجّددة. كان والدها الجنرال الع�شكري ال�شارم يقف بحزم اأمام رغبات العائلة التي يبدو اأنها 

غادرت ب�شكل نهائي طموحاته الفّجة، ولم يكن يعرف اأن ابنته ال�شغرى �شتلّطخ �شاربيه ال�شخمين ب�"عار" ال�شعر!
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لقد اأدرك العرب - متقّدمين 
�سعر  محورية   - ومتاأّخرين 
واإن  اأدب�����ه�����م،  ف����ي  االأع�������س���ى 
مكانته  مو�سع  ح��ول  بع�سهم  اختلف 
الجاهلي.  الع�سر  �سعراء  اإلى  بالن�سبة 
ق���ّدم���وه ع��ل��ى �سعراء  ال��ك��وف��ة  ف���اأه���ل 
النحوي  بن حبيب  ويون�س  الجاهلية، 
النا�س؟  اأ����س���ع���ر  م����ن  ���ئ���ل:  ����سُ ع���ن���دم���ا 
بعينه،  رج����ل  اإل����ى  اأوم�����ئ  "ال  اأج������اب: 
ولكني اأق��ول: اأم��روؤ القي�س اإذا غ�سب، 
رغب،  اإذا  وزه��ي��ر  ره���ب،  اإذا  وال��ن��اب��غ��ة 
واالأع�سى اإذا طرب". اأما اأبو عمرو بن 
العالء اأحد القّراء ال�سبعة فقال عنه: 
"االأع�سى �ساعر مجيد كثير االأعاري�س 
"من  ي��ق��ول:  ل  والمف�سّ واالفتتان". 
زعم اأن اأحداً اأ�سعر من االأع�سى فلي�س 
عّلق  بع�سهم  اأن  كما  ال�سعر".  يعرف 
لغته  في  االأع�سى  خّطاأ  "من  بالقول: 
ُي�ست�سهد  و���س��ع��ره  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ت��ي ج��ب��ل 
ب���ه ف���ي ال����ق����راآن، ف��ق��د ُخ��ل��ط عقله". 
اأب��ا جعفر  وه��ذا حّماد ال��راوي��ة يجيب 
بن  يحيى  اإل��ي��ه  بعث  بعدما  المن�سور 
�سليم الكاتب ي�ساأله: من اأ�سعر النا�س؟ 
كما  �سّناجها".  االأع�سى  "ذاك  قائاًل: 
اأن �سعر االأع�سى كان متكاأ لغوياً مهّماً 
لالأخطل  وا�سحاً  ومنطلقاً  للمتنّبي، 

واأبي نوؤا�س، ومعيناً الأبي تّمام.
ب�سير  اأب���ي  �سعر  ال����واد  ح�سين  ت��ن��اول 
)كنية االأع�سى( من محاور فّنية عّدة، 
ف��ع��ر���س ل��الأن��ا ف��ي ���س��ع��ره م��ن اأب����واب 
اأن��ا ال�سبابة،  اأن��ا ال��وه��ن،  خم�سة ه��ي: 
اأنا االنت�ساء، اأنا االرتحال، واأنا االإ�سادة، 
واإن تطّرق اإلى المدح والتك�ّسب اللذين 
كبيراً حتى  ب���روزاً  االأع�سى  ب��رز فيهما 
قيل اإنه اأّول من �ساأل ب�سعره، وانتجع به 
اأقا�سي البالد. غير اأن ثمة من يقول 
خ�سو�ساً  ���س��ع��ره،  ع��ن  ال��ع��رب  بابتعاد 
عبداهلل،  ب��ن  محمد  عنه  نهى  بعدما 
وهو  اآخ��ر  تعلياًل  ي�سيف  ال���واد  اأن  اإال 
من  هم  االأع�سى  ممدوحي  غالبية  اأن 
ال��ذي��ن رف�����س��وا ال��دخ��ول ف��ي االإ�سالم 
�ساعرنا  فتحّمل  عليهم  ُعر�س  عندما 

وزر عدم اإيمانهم.
والالفت اأن �سعر االأع�سى ُوجد مبثوثاً 
قديم  م�����س��ّن��ف   600 م����ن  اأك����ث����ر  ف����ي 
ك��ّل��ه��ا ا���س��ت�����س��ه��دت ب����ه، ع��ل��ى ح���د قول 
و�سل  م��ا  اأن  غير  جيير،  الم�ست�سرق 
اإلينا هو نزر ي�سير وم�سكوك في الكثير 
منه، لكن رغم ذلك عر�س المف�ّسرون 
والنحويون له ولم ي�ستطيعوا التمّل�س 
م��ن وط���اأة ه��ذا ال�ساعر رغ��م م��ا حيك 
ح��وال��ي��ه م���ن ق�����س�����س واأخ����ب����ار ونحل 

ل�سعره. 

الواد  بالمالحظة كما يقول  والجدير 
على  ال�سعر  فهموا  قد  القدامى  "اأن 
ُتلقيه ال�سياطين  اأن��ه كالم غير ع��ادي 
في روع بع�س االآدميين غير العاديين، 
عادي،  غير  تاأثيراً  الوجود  في  ويوؤثر 
معه  ال���ت���ع���ام���ل  ي���ك���ون  اأن  وي��ق��ت�����س��ي 
غ��ي��ره من  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن  مختلفاً 
الكاتب  يو�سح  كما  االأقاويل".  �سائر 
حيث  م��ن  ال�سعراء  بين  ف��رق��اً  ثمة  اأن 
هم اأ�سخا�س تاريخيون وبين ال�سمائر 
ما  فنن�سب  ال�سعر،  في  اإليهم  العائدة 
ي��ذك��ر ب��ه ال�����س��اع��ر اأن����اه ف��ي الق�سيدة 
التاريخ.  ف��ي  ال��م�����س��ط��رب��ة  االأن����ا  اإل����ى 
ولعّل االأنا في �سعر االأع�سى اأ�سّد بروزاً 
وقد  الجاهليين.  �سائر  �سعر  في  منه 
تعّر�س الواد ل�سعر االأع�سى ودر�س اأناه 
ا�ستخال�س مكامن  في �سعره محاواًل 
الذي  الجمالي  ال��در���س  عبر  الجمال 
يمّكننا من الك�سف عن الوظائف التي 
نه�س بها )الجمال( تاريخياً وما زال 
اإب���داع فّني  ي�سطلع بها م��ن حيث ه��و 
يتراكم من دون اأن يلغي بع�سه بع�ساً 
يلتفت  اأن  دون  وم����ن  ع��ن��ه،  ي��غ��ن��ي  اأو 
من  القديمة  الدرا�سية  الطرائق  اإل��ى 
تخاطبية  ون��ظ��ري��ات  ل�سانية  بنيوية 

واأنتربولوجية وغيرها.
ا�سطفى الواد االأنا المرتحلة وو�سعها 
في المرتبة االأولى من حيث المعالجة 
والدر�س، رغم ما ُعرف عن ذات ال�ساعر 
بها.  واالنت�ساء  بالخمرة  توّلهها  م��ن 

يقول االأع�سى:
فاإن كنت من وّدها يائ�ساً

واأجمعَت منها بحجٍّ َقُلو�سا
فقّرْب لرحلك ُجْلذّيًة

َرى ال تملُّ الن�سي�سا َهُبوَب ال�سَّ
وجاء في ق�سيدة اأخرى:

فدعها و�سلِّ الهّم عنها بَج�سرة
تزيَّد في ف�سل الزِّمام وتغتلي

فاأيَة اأر�ٍس ال اأتيت �َسراتها
واأية اأر�س لم اأُجبها بِمرَحِل

وله اأي�ساً في الرّد على �ساحبته تّيا:
فما لَك عندي نائٌل غيُر ما م�سى

ر�سيَت به فا�سبر لذلك اأو ذِم
فال باأ�س اإني قد اأجّوز حاجتي

ٍد باٍق من الراأي ُمبَرم بم�ستح�سِ
وُكوٍر ِعالفيٍّ وِقْطٍع وُنمُرٍق

ووجناء ِمرقال الهواجر َعيهِم
اإذاً، االأع�سى يرتحل عندما يكثر عليه 
وت�سّد  الن�ساء  ت�سرمه  وعندما  الهّم، 
ويجوب  القلو�س  الناقة  فيركب  عنه، 
�سعفت  ول��و  ي�سعف،  ال  لكنه  ال��ق��ف��ار، 
الناقة فهو ي�سّد ع�سدها ويدعوها اإلى 

ال�سبر. وغالباً ما يكون الخلو�س اإلى 
يعتبره  الأن��ه  الباب  ه��ذا  من  الممدوح 

�سغله ال�ساغل بعد ازدياد الهّم. 
يمكننا القول اإن االرتحال في ال�سحراء 
يمّثل لالأع�سى اإثبات الذات واالختالء 
بالليل و�سياطينه، حيث يروق لل�سعراء 
ال��ح�����س��ور رغ����م م���ا ي��ح��م��ل ال��ل��ي��ل في 
االأع�سى  اأن  ال�سحراء من خطر. ومع 
في  و�سيخوخته  �سعفه  ت�سوير  اأتقن 

الكثير من ق�سائده، فاإنه لم ُيظهر هذا 
ال�سعف في �سعر الرحلة، فهو قوي ال 
من  يمنعه  ما  ثمة  ولي�س  �سيئاً،  يهاب 
الو�سول اإلى الممدوح حتى ولو تعّر�س 
له في ال�سحراء اأنا�س عديمو الموّدة:

وبلدٍة يرَهب الجّواب ُدلجَتها
يعا حتى تراه عليها يبتغي ال�سِّ
ال ي�سمع المرء فيها ما يوؤّن�سه
َوعا بالليل اإال نئيم البوم وال�سُّ

كّلفت مجهولها نف�سي و�سايعني
هّمي عليها اإذا ما اآُلها لمعا

ويقول وا�سفاً من يمّر بهم:

تيمّمت قي�ساً وكم دونه
من االأر�س من َمْهَمه ذي �َسَزْن

ومن �سانٍئ كا�سف وجهه
اإذا ما انت�سبَت له اأنَكَرْن

ومن اآجن اأوَلَجته الَجُنوُب
دمنَة اأعطافه فاندفْن
وجاٍر اأجاوره اإذ �ستوُت
غير اأميٍن وال موؤتمْن

وال �سّك في اأن للم�سافات التي يقطعها 
االأع�����س��ى م��رت��ح��اًل ت��اأث��ي��راً ك��ب��ي��راً على 
ال�سّري،  �سعره، فال�سحراء هي عالمه 
ال�سفاء،  ي�ستمّد  منها  ذاكرته،  ومركز 
عّما  ال��ذاك��رة  ف��ي  ينّقب  اأن  ل��ه  وتتيح 
حفظته من ع�سق و�سبابة وذكر ليالي 
الم�ساعر  ه���ذه  ت�سبح  ح��ي��ث  ال��خ��م��ر، 
يبقى  بينما  الما�سي  من  م�ستح�سرًة 
ظهر  على  بالترحال  متالألئاً  حا�سره 
ال�ساعر  اأن����ا  اأن  وال��م��الح��ظ  ال��ج��م��ل. 
��ل ه�����ذه ال����ل����ّذة ال���م���ت���اأت���ي���ة من  ت��ف�����سّ
الن�ساء  وذك���ر  الما�سي  على  الحا�سر 
واأج������واء ال��ل��ه��و، ف��ال�����س��ح��راء تتيح له 
االندماج في عالَمْين مختلَفْين: عالم 
النا�س العاديين وعالم ال�سعراء، وكاأن 
االأع�سى بحاجة دائمة اإلى التاأكيد على 
مدفوعاً  ال�سعر،  مملكة  اإل���ى  انتمائه 
بقلق ي��ح��ّرك��ه ب��ا���س��ت��م��رار، م��ع اأن���ه هو 

القائل عن �سعره:
وغريبٍة تاأتي الملوك حكيمًة

قد قلتها ليقال من ذا قالها؟!
ُذكرت  فقد  لل�ساعر  الواهنة  االأن��ا  اأم��ا 
في 18  ق�سيدة من مطّوالته، اأي في 
ن�سف �سعره، غالبيتها قيلت في اأواخر 
اأيام  �سعره  ي�سلنا  اأن  دون  من  حياته، 
ال�سباب، ورغم حر�سه على اإظهار اأناه 
ال�سورة  اأن هذه  اإال  بال�سعف،  مت�سمًة 

وردت في الغالب في معر�س الغزل:
قالت قتيلة ما لج�سمك �سايئاً

واأرى ثيابك باليات هّمدا
اأذللَت نف�سك بعد تكرمة لها
اأو كنَت ذا عوٍز ومنتظراً غدا

اأم غاب رّبك فاعترتك خ�سا�سٌة
َدا فلعّل رّبك اأن يعود موؤيَّ

والمراأة  الن�ساء،  انفّك يالحق  ما  فهو 
اأ�سحت  اأم����ره وق���د  تقف م��ح��ت��ارة ف��ي 
هذه حاله. ومن نافل القول اإن و�سعه 
ٍر  لي�س مدعاة �سفقة، بل هو و�سع تفكُّ

في اأحوال الدنيا:
فالدهر غّير ذاك بابنة مالٍك
والدهر يعقب �سالحاً بف�ساِد

بل  والتفّجع،  الندب  في  يغرق  ال  فهو 
تفعله  بما  الت�سليم  �سمة  عليه  تغلب 
االأي�������ام. ل��ق��د اع��ت��م��د ���س��اع��رن��ا �سورة 

ال��ت��ق��اب��ل ال�����س��م��ن��ي ب��ي��ن ح��ال��ه الكهل 
ال���ف���ت���ّوة والفوز  اأي�����ام  ال�����س��اب  وح���ال���ه 
باللّذات ي�ستح�سرها تذّكراً على �سبيل 
المحاججة. وظيفة االأنا هنا هي تغيير 
بالذاكرة  االأع�سى  و�سله  ال��ذي  الواقع 
لتقلي�س الفجوة الفا�سلة بين الكائن 
ف��ي عالم  ال��ق��ول والحا�سل  ع��ال��م  ف��ي 

الفعل، وذلك الإيهامنا ب�سدقه.
اأنا ال�سبابة عنده، واإن جاءت على  اأما 
م�سايرة  ب��ال��ع�����س��ق،  ال��ت��زه��ي��د  ط��ري��ق��ة 

لواقع حاله في الكهولة:
واأخو الن�ساء متى ي�ساأ ي�سرمَنه

ويكنَّ اأعداًء ُبَعيد وداد
وفي مو�سع اآخر:

اأرى �سفهاً بالمرء تعليق لّبه
بغانية خود متى تدُن َتبَعِد 

المتبّقي  في  جاء  ال�سبابة  ذكر  اأن  اإال 
من �سعره ممداً له بالفخر. فهو يغرق 
في التفا�سيل وت�سويرها، ويذكر تعّلق 
اأناه بالن�ساء والوله بهّن ليوؤّكد للنا�س 
اأن���ه ي��ع��ان��ي  ك��االآخ��ري��ن، وه���و �ساحب 

تجارب غرامية من الطراز االأول:
وّدع هريرة اإن الركب مرتحُل
وهل تطيق وداعاً اأيها الرجُل

غّراء فرعاء م�سقول عوار�سها
تم�سي الهوينى كما يم�سي الوجي الوِحُل 

يكاد ي�سرعها لوال ت�سّددها
اإذا تقوم اإلى جاراتها الك�سُل

ت�سمع للَحلي و�سوا�ساً اإذا ان�سرفت
كما ا�ستعان بريٍح ِع�سِرق زِجُل
قالت هريرة لما جئت زائرها

ويلي عليك وويلي منك يا رجُل
اأما اأناه المولهة بالخمرة، فقد قّدمت 
هذا  ف��ي  فتحاً  وال�����س��ع��راء  ال�سعر  اإل���ى 

الباب، ووّلدت طرقاً ومعانَي جديدة:
و�سهباء طاف يهودّيها

واأبرزها وعليها ُخُتْم
وقابلها والريح في دّنها

و�سّلى على دنها وارت�سْم
تمّززتها غير م�ستدبٍر

عن ال�سرب اأو منكٍر ما ُعلْم
وله اأي�ساً:

وكاأ�ٍس �سربت على لّذٍة
واأخرى تداويت عنها بها

لكي يعلم النا�س اأني امروؤ
اأتيت المعي�سة من بابها

وتتوّحد  بالخمر،  الحياة  تندمج  هنا 
ْكر، فينطلق ال�ساعر  االأنا مع مفعول ال�سُّ
اإلى عالم اآخر، ا�ستعمله ال�سوفيون في 
ما بعد، متفّوقاً على اأهل زمانه، مزهواً 
بذاته في �سعره، متحلاًل من ال�سوابط 

االجتماعية.

يوجيان
ترجمه عن ال�شينّية اإلى الفرن�شية: 
جنجيالي و�شبا�شتيان فيج

كمال المهتار

ل، منزلته في الجاهلية  اإنه الأع�شى قي�ص بن ثعلبة، �شّناجة العرب و�شاعرها المف�شّ
ل ترقى اإليها ال�شكوك، وهو الذي لقي اأبا �شفيان بن حرب عندما جاء مّكة ي�شاأل عن 
"األم تغتم�ص  م�شهورة مطلعها:  ليدخل معه ويمدحه بق�شيدة  الجديد  الدين  �شاحب 
عيناك ليلة اأرمدا/ وبتَّ كما بات ال�شليم م�شهدا"، فجمع اأبو �شفيان قري�شًا وخطب فيهم 
اأتى محمدًا واّتبعه لي�شرمنَّ عليكم  "يا مع�شر قري�ص، هذا الأع�شى، واهلل لئن  قائاًل: 

نيران العرب ب�شعره. فاجمعوا له مئة من الإبل لياأخذها وين�شرف". من هذه المقولة 
ندخل اإلى عالم هذا ال�شاعر م�شّلطين ال�شوء على "اأناه الآخر"، من خالل كتاب "جمالية 
الأنا في �شعر الأع�شى الكبير" لح�شين الواد )المركز الثقافي العربي(؛ الأع�شى الذي 
�شغل العرب ب�شعره اأنى توّجه حتى قيل: "ما مدح الأع�شى اأحدًا اإل رفعه وما هجا اأحدًا 

اإل و�شعه".

في "دفتر" هذا العدد يقّدم ال�شاعر 
�شوقي عبدالأمير ترجمًة لق�شيدٍة هي 
بمثابة ديوان لل�شاعر ال�شيني يوجيان 
)مواليد 1954(، وهو من اأهّم �شعراء 

الحداثة ال�شينيين، ولم ُيترَجم بعد 
اإلى اللغة العربّية. هذا الن�ّض الذي 

ُنقل اإلى اأكثر من لغة في العالم، تّمت 
ترجمته عن مجلة Po&sie الفرن�شية 

)العدد 120( بالتفاق معها. التّنين، 
ل�سوقي عبد 

الحكيم + 
اللّباد.
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ل�سابالب

اأنا اإرادٌة حّرة. في مق�سورة الطائرة اأنا، تحت حماية المعدن، نواُة ال�سماء  
بخطواٍت عمالقٍة اجتزُت التقاويَم القمرّية الغريغورّية

عبرُت �ساعات الرمل وال�ساعات ال�سوي�سرّية
اأطراف اأقدامي االآن تحّط على ارتفاع ثالثة اآالف متر.

العالم تحت الالزورد ال�سرمدي على حدود العتمة وال�سفافية  
الح�سي�س  ح���رب  اإال  ي����رون  ال  وال�����س��ي��ن��ي��ون  االإنكليز ال يرون اإاّل ال�ساعات الجدارّية االإنكليزية  

واالأميركيون ال ينظرون اإاّل اإلى هوليوود.
تنت�سر كما لو كانت تنمو في روحي  كراُت القطن ال�سموية تتدّلى من حولي  

فوقنا ن�سيٌج اأبي�س تغزله الريح يك�سف عن كهوف فاغرةٍ  عروٌق مرمرّية 
الحقيقة  في  نف�َسها  تظّن  بلدان  من  �سل�سلٌة  وجه االأر�س ُمبّقع باالأنهار والجبال  

تعبيراً غام�ساً
ويّتجه اإلى ليل قهوة يجتاز ظهيرًة من حرير  التاأريُخ يتراجع قرب حياتي 

�سرقاً الزمن الذي ان�سرم �سار االآن جّثة واأنا �سخ�س ي�سّق طريقاً منذ الموت
وال اأنمو يا للغرابة ال اأعي�س نحو االأمام نحو االأعلى  

بل اأتراجع بعدٍّ تنازلّي �سم�سّي نحو الليل االأ�سود نحو زمن �سغير
وا�سمها   )1(wa ال����  م��ق��اط��ع��ة  وه���ي  في حين اإحدى اللواتي اأعرفهن ماتت االآن في م�ستقبٍل �سا�سع 

دونغ ك�سيونغ
الأن في المطار الذي �ساأهبط فيه لم يكن الموت قد بداأ واالآن فاإنني موؤّهل للحديث عن الموت 

ال اأعرف اأّي ج�سد كان قد اأُوقف ب�سبب تمّزق في المريء في مقّدمة الطائرة 
ينظر بتجّرد اإلى ورقة مملوءة بالكلمات ويهتّم باالآن�سة الجال�سة على المقعد  كّل يهتّم بحقائبه 

المجاور
وُيلقي نظرًة خارج مق�سورة الطائرة يقّرب وجَهه من نافذة الطائرة 

ال�سماء بال نهاية ال�سم�س تنه�س كعادتها 
يتحّرك في اأطراف المقاعد في انتظار االإقالع بتوّتر �سفٌّ من الروؤو�س باأفكار متطابقة 

فكرة مثل فطٍر َعِفن من كان باإمكانه اأن يجد فكرة بهذه الخباثة  
اأيها الليل ال تترك هذه الم�ساعل اأيها العالم ال تترك االأر�َس 

ال تتركي الُبعد اأيها الطريق 
دعوني اأموت من التعب في عالٍم عجوٍز متخّلف

دعوني اأتحّجر بين الح�سرات دعوني اأُدفن في االأر�س الغيهبّية 
اأعدو وراء نمر ينخره القمُل دعوني اأ�سقط في الوحل االإفريقي 

اأعبر ال�سخوَر التي ُتغّطيها ال�سحالي والعوا�سج
االآخرين! عن  يمّيزه  ما  هي  وحدها  االأفكار  هذه  �ساعر  اأمرا�س  اإنها  كّله  هذا  من  "اآه 

�ستحّلق وتدخل في مدار الجاذبّية". حتى االأفكار االأكثر ثقالً  في ب�سع دقائق  

نترك ال�ستاءات الثلجّية من دون فحم  نترك الثورات والطاعون  اأن ُنقلع عالياً 
في علبة اأرجوانية... وجا  خنزير ُمتّبل ب�سل�سة ال�سُ ننحني اإلى جوٍف اإ�سطواني 

طلقٌة باتجاه الم�ستقبل نترك العادات القديمة كّلها لالأوبا�س  
تعبر قريباً االأياَم من الدرجة الثانية �ستعبُر قريباً جدار الزمن 

بداأْت الحياة الجميلة تظهر بكل تفا�سيلها بف�سل تذكرِة الطائرة هذه التي بقيمة األف دوالر  
هم ي�سّبهون اأّمهاتهم باالأزهار الحمراء بع�سُ
اآخرون �سي�سبحون ُمرّبي بجع باأرواح نقّية

رائعة �سوق  توجد  الرائعة  ال�سماء  هذه  في  اأنه  متاأكد  "اإنني 
واأن الب�سائع المعرو�سة فيها هي كنز ال يوجد هناك على االأر�س")2(

اأو�سُع من اإمبراطورية ال�سين قلب اأو�سُع من ع�سفور 
فكُر اإمبراطور  لي�س طاغية

لكن بعو�سًة تتحّرك بطالقٍة فوق ب�سرِة الزمن
في لحظة تعبر من رو�سيا اإلى اليونان  من الح�سي�س اإلى المالئكة

من روب غرّييه اإلى كانط اإلى االأقرا�س المدّمجة   من ِمهن الن�سيج 
ميدانيٌّ اأكثر حرّيًة من ماكنة من ت�سي غيفارا اإلى الوت�سو  

و  اأ في جذور الذرةِ  األحظ فوراً النملَ  في اللحظة التي اأترك فيها مكواة الثورة الحديدية  
النمل الذي ينظر اإلى النمل

اأ�ستطيع اأن اأتقّدم اأو اأتراجع داخل التاأريخ المحتجز
كينغ واألتقي ب� روان جي)3( من ما بعد �ساللة  مثَل جنرال ياأمر جنوَدهُ 

الأكت�سف خبايا الثورة   في جنوب الجمهورية االأولى)4(       اأعود بنف�سي 
التاأريخ الحكواتّي لالأّمة

دَر الُم�سَعر لل�سناعة اأرى ال�سّ فوق حقول ال�سين الجديدة 
اأُبطَل جوائَز الفائزين اأقدر اأن اأغّيَر جن�َس الخ�سيِّ  

واأفعَل ما اأ�ساء اأزيَل الوحلَ  اأقدر اأن اأغو�َس في قاع م�ستنقع اأفكاري 
لكني ال اأ�ستطيع اأن اأ�سيطر على واقع طائرة
وال اأن اأرف�س عدم �سّد حزام االأمان المعدني

تحرق ب�سرة ال�سماء برودُته تحرق يديّ 

لعمالق اأ�سطوري اأو العيُن الوحيدة  كان باالأم�س غناُء ال�ساحرة  
اأربعين عاماً كافياً ليوؤّخر عودة منفيّ 

يواجهون في البحر عوا�سفه، االأبطال وهم يعبرون حياة �ساخبة 
راأ�َسه ونظَر اإلى االأعالي الملك عولي�س  عندما رفع 

ظهَر وجُه االإله في الغيوم ُتْحِدُق باالأفق  اإلى ال�سماء المقّو�سة مثل قو�س حجري 
اآٍه ُب�ُسُط الريح هذه َبَعثْت فيه عواطَف وانفعاالت

انهاَر على ركبتيه بالرعب  واحتراماً مختلطاً بالخوف 

اأن�سب مخالَبه فوق جزيرة وباأطرافه االأربعة 

وفق مبادئ اأهمِّ علوِم االقت�ساد لعبٌة لخلِع اأع�ساِء الزمن 
اجتياُز �سيبيريا ب�ساعة خلُع ال�ساعاِت الفائ�سة 

اّمحاُء الدون بعد ع�سر دقائق
لثالث ثوان والتاأّخُر فوق اآثار روما  عبوُر براغ ال�سبابّية بدقيقة اأو دقيقتين 
ن�سياُن �سان بطر�سبورغ ن�سياُن االأطراف كّلها واالحتفاُظ فقط بالهدف النهائي 

ن�سيان م�سّلى كني�سة القيامة بروما  ن�سيان  ن�سياُن اأطراٍف مثل كافكا اأو واترلو 
مثل بالد ما بين النهرين واليونان اأطراٍف مثل نهر الكونج اأو النيل 

الهواء")5(. في  لتخفق  فقط  لكن   ، للطيران  اأجنحة  لي�ست  االأجنحة  هذه  "الأن 
اإل�������ى  ي�������س���ت�������س���ل���م  وال  الكّل ب�سو�س ولطيف  ُيبدي ابت�سامًة ُم�سّعة ال اأحد يب�سق على االأر�س 

ت�سّوراته الخبيثة
جدران معدنية كثيفة ِقْدِر �سغط - الم�ستقبل  الحياة مختومة في 

اأنابيب لل�سوائل ُمحكمة
لم يعد لك هموم وال غثيانات اأنَت ُمنَتٌج متكامل بين المنتجات  انتهى التعقيم 

ما�سون!")6( نحن  وها  بمخالبك.  "اأطِبْق 
مو�ساٌت واأوان�س �سدرياٌت ورجال  حليٌب واأطفال، 

االآن اأظافر ال�"beautiful girls" تطير  مراهقون م�سرعون وكهول مبطئون  
في ال�ساعة المحّددة غذاء مدوزن ب�سكل جّيد  المقاعد والمكّيفات يمكن تعديلها كما ت�ساء، 

ُيقّدم اأمامَك ب�سكل اأوتوماتيكي
وجوههّن ُت�سّع بابت�سامٍة معّطرة الم�سيفات يمكن اأن يكّن جميعهّن عار�ساِت اأزياء  

ال حبٌّ وال ُكرهٌ  "هل ُتحبُّ ال�ساي اأم القهوة �سّيدي؟"
اليوم" تايمز  الفاينن�سال  لدينا  "�سّيدتي، 

على االأر�س الرادارات تقود الطائرة الهدف محّدد بدّقة 
يمكن اأن تدخل براحٍة في م�ّساءات زجاجيٍة بح�سب القيا�س االأقداُم الممتلئة الأميرة  

مثل جنتلمان مكتمٍل ومهّذب عالٌم جديٌد ينتظركم بوقاٍر اأمام الزمن 
�سيقذف بك من �سطح االأكواخ ب�سّكينة بيفتك

ثم ُي�سّمرك فوق خبز هائل مع مفتاح اإنكليزي للزبدة

البعيدة؟ الغريبة  االأر�س  هذه  في  يبحث  "ماذا 
وماذا ترك في قريته ال�سغيرة التي ولد فيها؟"

اإن �سخ�ساً ما يمكنه اأن يعبر ثالثة اأجيال في حياته  اأن ي�ستعمل ثالثة اأنواع من القوامي�س
اإلى  اأعاليها  من  تتغّير  اأن  يمكنها  اإن مدينة ما يمكنها اأن ت�سبح ثالث مّرات �ساحًة للبناء  

اأ�سافلها
ماذا يوجد اليوم ك�سيء �سرمدي مثل ال�سماء واالأر�س؟

من يمكنه اأن يبداأ العمَل ب�سيء من اأّوله اإلى اآخره  ويوؤّديه ب�سكل جيد؟
ا�ستغرق بناوؤها مئَتْي عام كاتدرائية في مدينة اأنڤير 

ثالثَة �سالالٍت ملكية احتّل بناوؤها طواًل وعر�ساً  اأخرى في باري�س 
الذي يهيمن على ال�سهل الكبير لل�سين ال�سمالية معبُد ال�سماء الالمجدي 

القرميد المطلي العظيم
ُيعطي وجهاً لالأبدية يتبّخر   الذي يحيل الزمن اإلى َعَدم 

لبناء معبد اآخر لل�سماء؟ لكن من يملك ال�سبر اليوم 
"لي�س لدي وقت" اأنظر ما يفكر فيه جميع النا�س؛  

الكّل يتجّدد ليَل نهار ال�سراع من اأجل كّل دقيقة كّل ثانية 
، �ُسرعٌة، نوعّيٌة، اقت�ساد)7( كمٌّ

اليوم الواحد ي�ساوي ع�سرين عاماً
لبناء  من المتمّردين الذين ُيحطمون القديمَ  من اأ�سحاب اليمين اإلى اأ�سحاب ال�سمال  

الجديد
ل اإلى طراز اأثاث خا�س بهم. اإلى المدنّيين ال�سغار الذين ي�سحذوَن روؤو�َسهم من اأجل التو�سّ

من جيل القدماء اإلى االأطفال الذين ال يفهمون �سيئاً
كلٌّ خائٌف من اأن يفوت اأوانه

�سرعٌة ال عالقة لها باالت�ساع الهائل        ال مجهول
وال للوديان للجبال   ال تفا�سيل 

في الوجبات ال�سريعة للزمن هو اأن نكون جال�سين  ما ن�سّميه طيراناً 
لكننا يمكن اأن ننحني وال اال�سطجاعُ  ال يمكننا الجريُ  طريق ثابت 

المفتاح")8( عن  "نبحث 
من هذا المكان هنا اإلى ذلك المكان هناك    من هذا ال�سف هنا اإلى ذلك ال�سف هناك    من هذه 
اإلى النوم االآخر   من ق�ساء الحاجة هذه اإلى  الوجبة اإلى الوجبة االأخرى   من هذا النوم 

ق�ساء الحاجة االآخر   من هذه االلتفاتة اإلى االلتفاتة االأخرى
المغامرة االأنيقة والكارثة المبرمجة  باُب الخروج المبرمج   الهبوُط المبرمُج  

الثرثرات والفطور الُمعدُّ والرقُم ال�سعيد وكي�ُس النوم المبرمج
الزكاُم و�سداُع الراأ�س المبرمج

اأدرَكنا ب�سرعة هائلة يتقّدمنا م�ساءٌ  في الفارق الزمني المعروف م�سبقاً �سنعبر الحدودَ 
المتخّدرَتْين تتذّكر فجاأًة ركبتيَك الجمهورّيَتْين  عندما ت�ستيقظ في المدى الجّوي للَملِك 

نائب رئي�س مكتب الدكتور فانج على المقعد B رفيق طّيب 
خم�سين  ب��ع��د  مغّلفاً بهندامه التقليدي   �ُسمح له بالذهاب اإلى الخارج  

عاماً
كبير كاَن يعمُل دائماً في م�ست�سفى  طبيٌب �سغير 
واأذكى من هذا يت�سّور وردًة حمراء تماماً كّل يوم اإثنين 

لكنه يروي دائماً لمري�ساته �سيئاً من نوع "في البعد ر الدواء لل�سّكري  وهو ال ُيح�سِّ
هناك جزيرة تغّني؛ في البعد ح�ساٌن بُعرف اأحمر يناُم على ظهر القمر..."

الكذُب اأ�سبح طبيعًة ثانية فيه زوج عجوٌز   يبحث كّل حياته في المغامرات االأنيقة 
لي�ست ديكتاتوريًة ما المملكة ال�سوداء التي ترغمه على الكذب 

اإنها زوجته
عام 1966 لم يلتِق بقحبة  لكن بفتاة في ال�ساحة

يمكنه اأن يت�سّور كّل اأنواع العادة ال�سّرّية هو الرّقة  اإذاً فال�سيء الذي يخافه اأكثر  
ال يمكنه ا�ستعمالها للعمليات ال�سريرّية اإلى المنّظمة  لكنه كان اأهدى يده  

يحّب اأن عنده بع�س الرغائب المتعّفنة  في اأم�ستردام 
مجّرد مداعبة اأف�سل من اأن تكون م�سكوناً بهّن   يرى الن�ساء على القنال 

ليل نهار
الخائن االأكيد وبعد اأن تنزع مالب�س العمل  عندما يقترب الهدف المو�سعي 

غاليًة جداً اأفكاراً  يكت�سف حينها اأن لج�سدها االإ�سفنجي 
فلوران   50 الم�سافة تمتّد ب�سعة  من انحناءة الراأ�س اإلى البرو�ستات  غاليًة جداً 

بالعملة الهولندية

و�سَط َزَمِن َنْهر مقبل من الما�سي 
في بيت جنوبي اكت�سبُت حكمًة اأولى  

تكّلمُت قلياًل فّكرُت ملّياً  تاأّملُت مثل طاويّ 
تعي�س فيها اأغربٌة في النافذِة �سنوبراٌت واأ�سجاُر كالبتوز 

وكان فيها �سماء من غيوم بي�ساء و�سوداء
من  العالية  ال�����س��رف��ات  ه��ذه  ف��ي  ال��ب��رد  اأق����اوم  اأاّل  اأخ���اف  لكني  الرياح  مع  اأعود  اأن  "اأريد 

الَي�ْسب")9(
تقّدمُت على االأر�س اأقوُد مثل لي ت�سو)10( اأم�سي وراء الخريف 

من االأوراق الرياَح ممتطياً لقلقاً اأ�سفر 
هبطُت على جزيرة �سغيرة �سمالية في بحيرة دونغ تنغ)11(

والليل")12( النهار  وقود  ال�سافي  الهواء  اأمتطي  بهدوء  اأدور  عالياً  "محّلقاً 

على كلمة "جوهان" كان مكتوباً  بروك�سل في ثالث مطارات يجب اأن تهبط في المطار 
الو�سطي

ال اأعرف ما هو الفرق بين مطاٍر باللغة الفالمندية ومطاٍر باللغة ال�سينية بلد مجهول 
واأّن الرياح تع�سُف على االأر�س اأعرف فقط اأنه من المحتمل اأن ُتمطر 

واأن ال�سخور تبدو في الجبال
واأن الع�سافير في ال�سماء اأّن ماَء النهر َيجري  اأعرف فقط 

وفي اآخر المدينة يظهُر الريف والبحَر في الماء 
يجُب اأن يخ�سَع جواُزك للمراقبة عند ُعبور الحدود  اأعرف فقط اأنه 

اف��������ع��������ْل م���ا  الحّر اأو البرد  المطر اأو ال�سم�س الم�سرقة  اعبِر ال�سم�َس اأو العا�سفة 
ت�ساء

الزمُن موّقٌت المقعُد موّقٌت  كّل �سيء موّقت  موّقٌت 
االإلُه موّقٌت جاُرك على المقعد ُموّقت  هذا الطيران ُموّقت 

ال������ع������ي�������������سُ  الع�سُر موّقٌت   زوٌج وزوجٌة موّقتان   المهنُة موّقتةٌ  وحدُة العمل موّقتةٌ 
يعرف  وك��م��ا  غذاٌء اأف�سل  مقعٌد اأف�سل  يوجد ما هو اأف�سُل في االأمام  موّقٌت 

اأياٌم اأف�سل بيٌت اأف�سل الكلّ 
هذا كّله اأمامك

القديم" ه  ع�سَّ المزاد   في  القِلَق  الري�َس  باَع  ال�سماء  في  ملجاأً  له  يجد  اأن  اأجل  "من 
في الزمن الذي يعدو كلُّ �سيء اأماٌم  

يحتفُظ بطبيعته االأولى؟ هل هناَك �سكٌل متكاملٌ 
اأثٌر قديم؟ نهدٌ  َحجرٌ  جذُر �سجرة  ُتعاند  هل هناك بقّية هنا 

على هذه االأر�س هل ما زلنا ُنطيُق وجوَد اأ�سياَء غير قابلٍة للتحّول؟
البدايُة هي النهاية اأ�سلوُب الحياة زائٌل   

جن�ُس الطيور بال�سرورة تنظُر البدايُة وراًء  
يتقّدم بين الموجودات ُيحّلق لكن ذلك ال يعني اأنه  

اإعادٌة بال�سرعة نف�سها �سيزيف في االأثير 
ال ينحرف اأمام الُمنادين بتغيير ال�سالالت الحاكمة الخطُّ البدائي والمت�سّلب 

قبَل اأن َتظهَر الطائرة اإنه �سكٌل مرئيٌّ اأبديٌّ   
لم ُيدرك قّط العالَم الجديد لم يتطّوْر قط  لكنه متاأّخٌر جداً 

يجوبون العالم بالعربة كان كونفو�سيو�س وتالميذه   اأم�ِس 
الثابت في مكانه التقوا الو ت�سو  وعندما نزلوا في طريق الق�سر ليم�سوا 

التقوا مدينًة من النحا�س التقوا البلد الذي ي�سنُع القواعَد الثالثيَة الُمرَتَكز 
التقوا نانزي الجميلة  وفي االأخير توّقف الحكيم قرب �سجرة �سرو اأم�سْت األف عاٍم كيوٍم 

واحد
اأدرَك تحت �سوء الما�سي معنى الحا�سر. وتعّلَم العي�َس 

لكن للنظر االآن  اأمامنا هذه البوينج الجوفاء

دون اأن ترى اأّي بعو�سة ثمانية اآالف "الْي" من الغيوم واالأقمار)13(  
اثنتا ع�سرة زيارة للم�سيفات  خم�س زيارات اإلى التواليت  رائحة م�ستركة غائط ما ال يقّل 

عن ثماني بلدان مجتمعًة
كّلهم ُمدّللون في تعاطي وجبة موّحدة اأمعاُء الركاِب اإنتاُج حبوٍب من م�سادَر مختلفة 

وفي هذه اللحظة ال بّد من اأن تنتظر بفارغ ال�سبر  اإنها ماري التي تحر�س الباب،
الح�سى يمالأ َحوالبنا التعي�س الذي في الداخل هو كورودا اإي�سيثرو 

القمر في  النوم  اإلى  هو  �سيذهب  الممر  ظلُّ  المخترقة  المق�سورة  "عتمُة 
اأزهاُر �سجيرة الم�سم�س  في ال�سماء الممتلئة بالرياح والندى  القمر اأمام الغرفة ال�سرقية 

تت�ساقط كالثلج
بدموعها ال�ساعات  ت�سغط  البرونز  من  مائية  �ساعة  ال�سباب  من  و�ساح  "خلف 

فتيُل الم�سباح يبرعُم   كم هذا الحلُم الربيعّي ق�سيرٌ  ال�ستائر الغازية ُتعِتُم   
وكم هي ال�سماء في جنوب النهر �سا�سعة")14(

مع مدينة جديدة من دون اأ�سباح تبدو في االأ�سفل متطابقةً  بع�س الت�ساميم التالفة 
الزجاجية     نظرُتها  البي�ساء     المربعات  ذات  بعيدة" ب�سرُتها  �ساحية  ت�سبه  "اإنها 

خطُّ �سير حياتها الم�سّوُب باالأ�سيجة الحديدية
لماذا َتظهرين بهذه االأناقة لماذا َتبديَن مطمئنة  ماذا حدث  اآه يا م�سقط راأ�سي 

ال اأقدر على التعّرف اإليه بالرغم من اأنني لم اأغادر قّط هذا المكان  
في ال�سوارع القديمة لم نعد ن�سمع الطيوَر ال�سفراَء تتناق�ُس

جميلٌة تخرُج من تابوتها  وال �سبٌح عائٌد   الليلة)15( من ال�سهر ال�سابع 
لُتم�ّسط �سعرها تحت القمر

من �سيتقاطع مع �سيقانها التي ترتدي الكّتان الف�سفا�س)16(
بيده ال� اإيرهو)17( الجوزّي

�سُيغّني عن البئر التي تغّطيها الطحالب الخ�سراء؟

�سعيي")18( �سيتوا�سل  هابطاً  طالعاً  البعد  في  يمتّد  الذي  طريقي  هو  طويل  "طويٌل 
ِبرُك الدم والمجاعة الحرُب والثورةُ  العذابُ  الما�سي هو الموتُ 

ح��������م��������ام��������ُة  الخبُز والبرلمان  ال�سياراُت والتلفزيون  الحا�سُر هو تحليُق االقت�ساد 
ال�سالم وم�سافي النفط

ما بعد الحداثة واالإيدز الم�ستقبُل هو التلّوث والحّرية الجن�سّية 
ال�������س���ي���ر على  ت���ط���وي���ُر  عودُة الطبيعة  حمايُة البيئة  الم�ستقبل هو رف�ُس ال�سيارات 

االأقدام
اأن��ف�����س��ن��ا داخل  ك��ه��رب��ائ��ي��ي��ن م��غ��ل��وق��ي��ن ع��ل��ى  اإاّل  ل�����س��ن��ا  َم�ساٌر معروف م�سبقاً   

خرائطنا.

بعيد جداً عن الرطوبة هذا المكان بعيد  هل �ساأخرجُه؟ 
الحيوان  ح��دي��ق��ة  ف���ي  الناقعة في ال�سم�س  واالإعالنات عن تنفيذ االأحكام  ُك�سُّ الدولِة نا�سٌف 

من قرد ُمتزّهد هذه لعام 1966. 
ُت�����ن�����������س�����ُب  في حين على بعد متر   تعلمُت تقاليَد الذكورة   

طاولُة عمليات
قطعوا لي االأل�سن الفائ�سة في المدر�سة قمُت بفح�س طّبي  االإمبراطورية 

في اللحظة التي راأيُت فيها ورق التواليت  راأيت خالي
ُيعتقل بين �سرير زواجه وطاولة ماكياج

في ربيع في بالدي حيث كانت خالتي تكره جماَلها طيلة حياتها 
وفي  ال�ساحة  اإل��ى  لتلتجئ  ذهبت  ُتزهُر �سجيراُت المانغوليا البي�ساء في الممّرات المرّبعة)19(  

يدها �سكين مطبخ
قد اأ�سّمت اأذنّي ُمكّبرات ال�سوت التي تتدّلى بين �سجيرات الكرز  

االأ�سياَء  اأحتقر  كنُت  ال�سرّية  ال��ع��ادِة  ِمب�سَع  اكت�سفُت  على ال�سفائح الحديدية الحمراء 
وكنت اأرف�س اأن اأخت�سَر الم�سافة بين اأ�سابعي وبين نهد. الطرّية 

يمكنني اأن اأت�سّور كيف لل�سّلم االإداري
ويعّلقها في ِق�سم في مدر�سٍة الفيزياء يخطُف ال�سم�َس  اأن ي�سعد حتى الغيوم  

في معمٍل �سغير للحديد اآه يا �سبابي ال�سلب 
الحديدية" ال�سفائح  َلحِم  في  عملي  "وكان 

خ����������������ارج م�����ق�����������س�����ورة  اأتكئ على �ساعد المقعد K اأت�سّور اأعالي اله�ساب التيبيتّية مبا�سرة 
درجُة الحرارة 50 تحت ال�سفر الطائرة 

في  يعي�س  راه���ٌب  تانجري)20(  ال���  جبال  على  حين  ف��ي  في الداخل ُيهيمن ربيٌع �سناعي 
طق�س مو�سمي

يتحّدث عن الهند مع نمر ينزل في الماء وي�سرب بع�س األ�سنِة النهر 
كم هما جميلتان يداُه اللتان تزرعان الحنطَة ال�سمراء  لهذا ال�سبب اأ�سبح كالُمه �سفافاً 

هو اأكثر رجعيًة من �سخور هذا الجبل
يقول كان  غاربة   �سم�س  من  ُبني  معبٍد  في  يت�ساءل"  "ال�سوء 

تحّجر  اإلى  الزمن  ي�سغي  ومثلما  كاالإمبراطورية اإلى الموؤامرات   كم ُت�سغي الغياهُب اإلى الحبر 
االأ�سياء

منذ البدء كنُت اأوجز في القول كي ُي�سغى اإلّي
كان باإمكانِه اأن يقاوم مراقبَة   َجنيٌن بالحوا�س الخم�س خا�سٌع لل�سلطة االأبوّية 

عينيه واأذنيه
الطائرة المقبلة ُتقلع من هناك الخطاأ غير مقبول  قال 

بع�ُس االأمكنة لو كنُت اأعرف  يكون قد فات االأوان   بع�ُس االأ�سياء عندما َتفهُمها  
مثل الجّنة لتجّنبُتها بدّقة 
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ال تدْع للحجْر
ما �سيبقى من النوم

ما يحلم الغائبون به
ال تدع في الحجْر

ناأمة ي�ستقّر الغزاة بها
راأفًة بال�سوْر

ال تدع في المرايا من 
الحلم

اإال القناديل تاأخذنا 
في �سديم ال�سفْر.

�سو �ساْر
لْو وقِفْت َمَرا
ِقّدام ِلْمرايه
جايي َع باال
ْتطّل َع حاال

ِبْت�سوْف
و في َحَدا َغْيرا اإنُّ

ِوْبيْلَحَقا
ِبتميل نتِفه َع الهوا

ِبيميْل
وِبتِمّد اإيدا َع الحكي...

تبداأ الكلمات 
كالذكرى، كالذكرى 
التي ال تكتمل، تظّل 
غام�سة وال تكتمل. 

الذكرى؟ ربما 
الحنين. الحنين اإلى 
ما كان ولم يكن، اإلى 
ما يكون وال يكون...

دلدار فلمز - دم�شق
اأربعة مبدعين عرب جمعهم 
"غاليري  �سقف  تحت  اللون 
المدّر�س،  ف��ات��ح  دم�����س��ق:  ف��ي  اأتا�سي" 

اأدوني�س، اإتيل عدنان، و�سمير ال�سايغ.
المدّر�س  ف��ات��ح  ال���راح���ل  ال��ف��ن��ان  ق����ّدم 
المنّفذة  ال����درا�����س����ات  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
واحد  ك��ّل  يبدو  التي  ال�سيني  بالحبر 
لوحاته  م����ن  ل����وح����ة  م�������س���روع  م��ن��ه��ا 
اأ�سكال  ال��م��ع��روف��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 
اإليها  نظرنا  اإذا  اإال  تكتمل  ال  ب��دائ��ي��ة 
المدّر�س  بالطبع،  �سعري.  منظور  من 
كتب  واإن  االأول�����ى  ب��ال��درج��ة  ت�سكيلي 
ال�سعر والق�سة ون�سر عدداً من الكتب 
في هذا المجال )"عود النعنع" 1957 
"الزمن  ق�����س�����س��ي��ة،  م��ج��م��وع��ة  وه����ي 
ور����س���وم  ���س��ع��ر  ك���ت���اب  وه�����و  ال�سيء" 
راجي،  وح�سين  المدّر�س  بين  م�سترك 
اأي�ساً ديوان �سعري ثاٍن م�سترك  وثمة 
م��ع ���س��ري��ف خ��زن��دار ُط��ب��ع ع���ام 1962 

باللغتين العربية والفرن�سية(.
اأم���ا اأدون��ي�����س االآت����ي م��ن ع��ال��م ال�سعر 
ون�سارة  اللوحة  �سطوح  اإل���ى  والكلمة 

رقيماته من �سميم  ج��اءت  اللون فقد 
ت��ج��رب��ة ���س��ع��ري��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى المبهم 
ال���غ���ام�������س، وق�����د ا���س��ت��غ��ل ف��ي��ه��ا على 
ال��ت��رك��ي��ب وال����ك����والج، واإ����س���اف���ة م���واد 
معدنية  كقطع  ال�سطح  على  مختلفة 
تركبيها  ع��ل��ى  يعمل  وخ���رق  وخ�سبية 
ب���اإع���ط���اء ال��ح��ري��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ي��د في 
ن�سو�س  خلفية  ع��ل��ى  ك��ات��ب��اً  التنفيذ، 
والمعّري  والمتنّبي  للنّفري  �سعرية 

وابن الرومي التي تبدو كتمائم ب�سرية 
العين والحوا�س وتحّر�س على  تحاور 

طرح اأ�سئلة وجودية.
اأعماله  ت�����س��م��ي��ة  اأدون����ي���������س  ���ل  ي���ف�������سّ
لم  "اأنا  "كوالج":  من  "رقيمات" بداًل 
اأ�سّمها كوالجاً، ففي العربية لدينا كلمة 
المفردة  الأن  كذلك  �سّميتها  "رقيمة"، 
التكوين  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ك��ي��ل��ي؛  ب���ع���ٌد  ف��ي��ه��ا 
من  اأف�سل  الم�سطلح  هذا  والت�سكيل. 

اأربط  اأن  ح��اول��ُت  "كوالج".  م�سطلح 
اللغة كحروف باالأ�سياء في و�سفها لغة 
اأخرى، بحيث ي�سير ثمة بناء ت�سكيلي، 
وال  التقليدي،  بالمعنى  ل��وح��ة  ه��و  ال 
هو ق�سيدة بالمعنى المتعارف عليه". 
اأ�سهل  ال�سيء  "اإدراك  اأدوني�س:  ويتابع 
يخاطب  الأن����ه  ال��ق�����س��ي��دة،  اإدراك  م��ن 
الب�سر والحوا�س. لكن الب�سر مرتبط 
يكون  اأن  ي��ج��ب  فالب�سر  ب��ال��ب�����س��ي��رة، 

ب�سيرة ثانية، والب�سيرة ب�سر اآخر".
تعمل  فهي  ع��دن��ان  اإي��ت��ل  ال�ساعرة  اأم���ا 
م��ن خ���الل األ�����وان م��ائ��ي��ة ع��ل��ى تكوين 
م��ن��ح��ى تجريدي  ف���ي  ت��ظ��ه��ر  ك��ل��م��ات 
وكاأنها  ودالل��ة،  اإيحاء  اأكثر من  تعطي 
ت�سيف  ث��م  ب��االأل��وان  الكلمات  تغّط�س 
التي  الب�سرية  الجماليات  اإليها بع�س 
ُتخلق عبر طريقتها في تنفيذ اللوحة، 
وهي ت�ستخدم الفر�ساة الكبيرة الإيجاد 
التعبير  ف��ي  عميقة  م��ع��اٍن  لها  اأ���س��ك��ال 
ب��ح��ري��ة ع��ن االأع���م���اق ال��ت��ي ت��م��زج بين 

تاأويالت المكتوب والب�سري.
ا�ستغل  فقد  ال�سايغ  �سمير  الفنان  اأم��ا 
ع��ل��ى ا���س��ت��ن��ط��اق ال��خ��ط ال��ع��رب��ي وعلى 
ف���ي ع���الق���ة الحروف  ال��ن��غ��م  م��ك��ام��ن 
على  ت��ع��م��ل  وال��ت��ي  ال��ب��ع�����س،  ببع�سها 
اخت�سار الم�سافة بين التزّهد الفل�سفي 
والفن االإ�سالمي، وبذلك يحيل ال�سايغ 
ذاكرة الم�ساهد على ما قد تطّرق اإليه 
الخطاطون العرب القدامى كالوا�سطي 
وابن مقلة، كما يعمل على اإظهار كتل 
تبدو كاأنها نوتات مو�سيقية تنتظر من 

يترجمها اإلى معزوفات نغمية.

اأعرف اأنها كانت الجحيم لكن بالرغم من هذا كّله اأمكنٌة اأخرى 
بح�سب المخّططات ما زلت اأنتظُر  ا�ستن�سخُت المفتاحَ  واأنا اأعرف ماذا يعني ذلك  

�ساأنتظر دائماً اأن يتراكم الثلُج الأذهب اإلى الحدائق على ال�سّفة  الخريَف 
اأ�سل اإلى الر�سيف دائماً بعد المترو االأخير  كي اأبني موقداً 

الجميلة االأخيرة تزّوجت االآن تاأخيٌر اإ�سافي 
�سيكون االأوان قد فات عندما تعلم ذلك  ال نعرف من هو الذي فعل كّل �سيء 

االأ�سياُء قد اكتملْت عندما تلحظ ذلك  كّل �سيء منجزٌ 
االأ�سياُء الجميلة كّلها ت�سل االآن اإلى نهاياتها  اأمام هذا العالم المنجز

كّل �سيء اأُثِقَل من االآخرين كّل �سيء قيَل من االآخرين  لي�س لديك ما ترّد به 
ُي������������������������دّوروَن  وفي االأجواء الِفتيُة الفائ�سون   تماماً مثل هوؤالء العّمال الذين ينب�سون الجثثَ 

اأن تكون �ساعراً يعني بكّل ب�ساطة اأن تبتكَر حكاياٍت من اأجل ال �سيء اإبهاَمهم. 
وتكوَن دائماً ُمعار�ساً دائماً مليئاً بالتناق�سات ُتثيَر غ�سَب االآباء وال�سلطات 

اأنا ُمزاٌح في كّل منا�سبة ُيزاح فيها �سيٌء ما 
انتقاٌد ذاتي لن يمّر قّط خطاأٌ يجرُّ اآخرَ 

قيُحُه ال�سفيلي�سّي. ُجرُمه قذًى في عيِنه   اأنا خطاأُ العالم 
هو الذي ا�ستغلَّ االأر�َس ليفِطَرَك  َمْن المخطئ  لقد تركني في الظلمة  

ليفِطَرُه
ليفِطَرنا جميعاً

اأنا �سليل االمبراطور جاويناج)21( تلميٌذ موهوب للعجوز دوفو)22(
ُولدُت �سباح 8 اأغ�سط�س 1954 في مقاطعة يونان في ال�سين

هناك الزمن هو البطن الرخو للحيوانات ه�سبة متخّلفة عن المجتمع الجديد 
هناك في ال�سماء يعي�س هو �سفار البي�س القديم المق�ّسر 

حقيقٌة �سالحٌة للعالم كّله ماّلكو اأرا�ٍس ُنبالءٌ  الرجال واالآلهة ُمتجاورينَ 
الينبوُع على َظهِرك اأن تنزَل من جبٍل اأخ�سر  اإنه ل�سيء جميل 

اإنه ل�سيء جميل
�سيٌء جميٌل بغاُل َق�سٍّ على �َسهٍل خريفيٍّ لي�َس اإالّ 

عندما ُيبكيك الزغُب الالذُع للهندباء
زهرُة عّباد ال�سم�س باأ�سواكها والع�سب االأ�سفر تحت اأ�سجاِر الكالبتو�س �سيٌء جميل 

ع�سرّيٌة ما َت�سَهُل فيها الخيول �سيٌء جميل 
وهي َتعثُر بَطّيٍة من حرير انزالق ال�ساق اليمنى لِرْجٍل  

 
هل اأ�ستطيع اأن اأُخِرَجُه اإنني االآن على الطريق 

االأع�ساء التنا�سلية ل� جنزبرغ ُتحت�سر في الحّمامات العامة ل�سان فران�سي�سكو؟ 
كاَن ن�سَي قامو�َسه في حقيبٍة �سرقيةٍ  وبعدما َظلَّ متاأخراً عن الواليات المتحدة  

اأ�سبَح طليعًة في ال�سعر
اأخرج  الما�سي  االأ�سبوع  وف��ي  البور�سة  ُي��راق��ُب  اأ�سهر  �سّتة  ومنذ  َكَتَب الق�سائَد العاَم المن�سرم  

م�سهداً للباليه
لن�ستعيَد درو�َس اللغة في ال�سنة االأولى واالآن لنّتجه �سوَب المتو�ّسط  

جميعها")23( اأرا�سيَّ  االأقلّ  على  َم  اأُنظِّ اأن  علّي  "هل 
ي����ت����زع����زع  ال  فقط عندما يذهب اإلى التواليت  طيلَة الطريق لم يتوّقف عن النوم 

ب�سهولة
هو فعاًل راكب جيد ومالئم من وجهة نظر تعاليم االأمانة  

ال يّتفقان قّط بالرغم من تفاهمهما الظاهري لكن الج�سم والنوم 
هذا االأخير ال يمكن اأن يطير دون مقابل

تا�سع  ط���اب���ٌق  لكنه يبقى في اأرا�سيه   يمكنك الذهاب بعيداً اأو التحليق عالياً 
هنا نحن نحّلق نحو االأ�سافل. ع�سر اعتيادي 
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مقاطعة من المنطقة التي تتمّتع بالحكم الذاتي في التيبت قرب �سيغا�ست.  )20

ا�ست�سهاد تقريبي من ال�ساعر كويوان، و"جاويانغ" هو ا�سم واحد من االأباطرة الخم�سة الذين بنوا الح�سارة ال�سينّية بح�سب الميثولوجيا.  )21
دو فو )712 - 770( ُيعتبر دائماً اأكبر �ساعر في تاأريخ االأدب ال�سيني.  )22
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وجود  ه��و  حقاً  يده�سنا  م��ا 
وتراجيدية  درامية  ميزات 
الطقو�سي  لل�سعر  �سعرية 
في  يتمّثل  القديمة،  الح�سارات  في 
واحد  �سوت  م��ن  اأك��ث��ر  على  احتوائه 
اإي����ق����اع، م���ا ي��ق��ّرب��ه م���ن ال���درام���ا  اأو 
واإنما  ك��م�����س��رح  ال  وال���ت���راج���ي���داي���ا، 
اأغاٍن  اأو  معبدّية،  ن��واح��ات  اأو  كتعاٍز 
ول���وت���رغ���ي���ات ت���ق���وم ب��ه��ا ج���وق���ة من 
ال��ك��ه��ن��ة ب��م�����س��اح��ب��ة ال��ج��م��اه��ي��ر في 
االح���ت���ف���االت ال��ط��ق��و���س��ي��ة، ك��م��ا هو 
الحال في االأنا�سيد الدينية الكن�سية 
ت�سخي�س  ال�سهل  وم��ن  الم�سيحية. 
في  وتراجيديتها  الق�سائد  درام��ّي��ة 
كالح�سارة  ال��ق��دي��م��ة  ال���ح�������س���ارات 
والتاأكيد  مثاًل،  والبابلية  ال�سومرية 
التي  واالأ���س��اط��ي��ر  ال��م��الح��م  اأن  على 
طقو�س  م�����ع  م���ت���داخ���ل���ة  و����س���ل���ت���ن���ا 
وف��ع��ال��ي��ات اأخ����رى ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
ال���م���الم���ح ال���درام���ي���ة، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ت�سخي�س ال�سرد االأ�سطوري والتعّدد 
الق�سيدة  ف��ي  واالإي��ق��اع��ي  ال�����س��وت��ي 
واأداءها  اإلقاءها  ي�سّهل  ما  ال��واح��دة، 
اأمام جمهور المعبد المتدّين، ويثير 
الم�ساهدة  في  الرغبة  بالتاأكيد  هذا 
والم�ساركة، ما يوؤّثر على روح وذاكرة 
بركة  ي�����س��ت��ج��دي  ال������ذي  االإن���������س����ان 
ان��ف��الت الظواهر  االآل��ه��ة خ��وف��اً م��ن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وُي��ع��ت��ب��ر ه����ذا م���ن اأه����ّم 
الق�سيدة  ودرام���ّي���ة  ال�����س��ع��ر  اأه�����داف 
في  تراجيديتها  واأ�سباب  الطقو�سية 

بالد وادي الرافدين.
وبالرغم من اأن هذه الق�سائد ُكتبت 
في اأزمنة قديمة، اإال اأنها لغة �سعرية 
الزمن،  يفوق  خيال  ير�سمها  مكّثفة 

لغة  وُتعتبر  متفّردة.  ميزات  تفر�س 
ل��غ��ة م��ت��ف��ّوق��ة الداللة  ال�����س��ع��ر ه���ذه 
وال�سعرية والرمزية والغنى الممتلئ 
والتنا�س.  واالإحاالت  المعاني  بتعّدد 
الم�سرح  ارت�����ب�����اط  م����ن  وب����ال����رغ����م 
والطقو�س  بالمثيولوجيا  وال�����س��ع��ر 
المجتمعات  ل��م��خ��ت��ل��ف  ال���دي���ن���ي���ة 
كانا  اأنهما  اإال  ذك��رن��ا،  كما  القديمة، 
ب�سري  ب�سكل  يعّبران   - ي��زاال  وم��ا   -
الفكرية  واالأ���س�����س  ال��ت�����س��ّورات  ع��ن 
االجتماعية  والم�سكالت  والفل�سفية 

للمدينة واالإن�سان. 
ك���ان���ت وظيفة  ال��م��ن��ط��ل��ق  ه�����ذا  م����ن 
اأب���ع���د م���ن كونها  ال��م�����س��رح وال�����س��ع��ر 
فقد  ت��وع��وي��ة،  اأو  تطهيرية  وظ��ي��ف��ة 
والحيوي  النقي  ب��ال��وج��ود  ارت��ب��ط��ت 
كائن  االإن���������س����ان  والأن  ل���الإن�������س���ان. 
ويلتزم  وم���ل���ول،  وراف�������س  م�����س��اك�����س 
دائ����م����اً ال�������س���وؤال وال���ب���ح���ث ف���ي ذات���ه 
في  البحث  واأي�ساً  االأخ���رى،  وال��ذات 
ذلك،  و���س��وى  والم�ستحيل  ال���ح���رام 
الجمالية  روؤي��ت��ه  م��ك��ّون��ات  اأ���س��ب��ح��ت 
م���ت���غ���ّي���رة وم����ت����ط����ّورة �����س����واء اأك���ان���ت 
حقيقياً  وج��ود  وال  م�سرحاً.  اأم  �سعراً 
للم�سرح اأو لل�سعر اإال في معالجتهما 
الم�سيرية  واالأ���س��ئ��ل��ة  ال��م��و���س��وع��ات 
ال��ت��ي ُت��ق��ل��ق االإن�����س��ان وال��م��ج��ت��م��ع، اأو 
تلك التي تالم�س االأزمنة والظروف 
الخواء  تفر�س  كانت  التي  الملتب�سة 
الم�سرح  ه��دف  اأ�سبح  لقد  ال��روح��ي. 
ال��الح��ق��ة خلق  االأزم��ن��ة  ف��ي  وال�سعر 
ال���ح���ي���اة واإع��������ادة بناء  ال����ت����وازن ف���ي 
والوعي  ع��م��وم��اً  االإن�����س��ان��ي  ال���وع���ي 
والمطالبة  خ�����س��و���س��اً،  ال��ج��م��ال��ي 
االإن�سان،  ح��ري��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال��م��ل��ّح��ة 

نتيجة  ك����ان  ذل����ك  ف�����اإن  وب���ال���ت���اأك���ي���د 
وال�سعر  ال��م�����س��رح  ع��الق��ة  ل��ط��ب��ي��ع��ة 
االإن�سان  المدينة  وتعني  بالمدينة. 
االجتماعي  ال����وج����ود  ك��ي��ن��ون��ة  ف����ي 
الفوقّي  بناوؤه  يت�سّكل  الذي  المعطى 
والثقافية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��م��ف��اه��ي��م  م��ن 
فاإن  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  وال��ف��ك��ري��ة. 
تهّيئ  ال���ت���ي  ��رة  ال��م��ت��ح�����سّ ال��م��دي��ن��ة 
االجتماعي،  ال���ت���ك���ام���ل  م����ق����ّدم����ات 
والفكري  ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ط���ّور  وي���ك���ون 
وجودها  اأ�سا�س  والجمالي  والثقافي 
���س��ت��ك��ون مدينة  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ال��ي��وم��ي، 
الحلم  ومدينة  ويوتوبيا  م�ستقبلية 
والمدنّية  المدينة  اإنها  والفردو�س. 
المتعاي�سين  ع��ل��ى  ت����وؤّث����ران  ال��ل��ت��ان 
ف���ي ف�����س��ائ��ه��م��ا ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي. لكن 

وبع�س  المدن حّريتها  عندما تخون 
مكّونات وعيها الجمالي، مثل ال�سعر 
بال�سرورة تاريخها  والم�سرح، تخون 
االجتماعي  وت��ك��ام��ل��ه��ا  وت����ط����ّوره����ا 

والثقافي والفّني.
وال�سعر  ال��م�����س��رح  ت������ذّوق  اأن  وب���م���ا 
وتقّبلهما ق�سية ح�سارية اأ�سا�ساً، فاإن 
هذا التذّوق ين�ساأ ويتطّور في المدينة 
الح�سارية. ولهذا فاإن اأي تفكير في 
وماهّيتهما  وال�سعر  الم�سرح  جوهر 
اجتماعية  وطبيعته  قوامه  بحث  هو 
وفينومينولوجية  وجمالية  فل�سفية 

)ظاهراتية( اأي�ساً. 
تكثيف  اإل��ى  وتدعونا  تحلم  الكلمات 
في  اأكانت  �سواء  وت�سميتها،  وجودها 
واللغة  ال��م�����س��رح.  ف��ي  اأم  ال��ق�����س��ي��دة 
ف��ي ال��ق�����س��ي��دة ���س��ت��ك��ون ت��ج��ري��داً اإذا 
الدرامي  ال��ه��م�����س  ذل���ك  ت��م��ت��ل��ك  ل���م 
اأكثر  ت�سبح  لكنها  ال��ت��راج��ي��دي،  اأو 
من  جزءاً  كانت  اإذا  وتاأثيراً  كابو�سية 
و�سوؤاله  ال��م�����س��رح  ف�����س��اء  م��ع��م��اري��ة 
الم�سيري الذي هو �سوؤال ُمقلق، كما 
ال�سّري  ال�سعر  في  الوجود  �سوؤال  هو 
الذي ُيكتب كتعويذة لل�ساعر المنفي. 
الالمتناهي  البعد  على  ين�سّب  �سعٌر 
وقد  االإن�سانية،  وال���ذات  الحياة  ف��ي 
اإنتاج  ع��ن  بق�سيدته  ال�ساعر  يبتعد 
ال�����س��ع��ر منتجاً  ي��ب��ق��ى  ل��ك��ن  ال��م��ع��ن��ى، 
تجريدية  تبدو  التي  االإ���س��ارات  تلك 
الأنها  واقعية   - منطقية  دالل��ة  وب��ال 
تلك  ول��غ��ة  ال��ه��ائ��ج،  البحر  ذل��ك  لغة 
االأر�س؛ اأُّمنا الخ�سبة التي ال تنع�س 
بمالئكة  ُم���ح���اط���ة  ت���ك���ون  ح��ي��ن  اإال 
عموماً.  وال��ج��م��ال  والم�سرح  ال�سعر 
وب��ال��رغ��م م���ن اأن����ه ���س��ع��ر ي��ب��ح��ث في 

للتوا�سل  حّية  لغة  اأنه  اإال  المجهول 
الكائن  اأ�سطورة  االإن�ساني من خالل 

الحي.
باأ�سطورته  م�����س��ك��ون  ال�����س��اع��ر  وك��م��ا 
م�سكون  كذلك  فالم�سرح  ال�سعرية، 
و�ساعريته   - ال��درام��ي��ة  ب��اأ���س��ط��ورت��ه 
المجهول  ال�سّر  وذل��ك  التراجيدية 
ال���ذي ي��ت��راءى ف��ي اأع��م��ق زاوي����ة في 

ظالم ف�ساء الم�سرح. 
وم�ساهدة  وق����راءت����ه  ال�����س��ع��ر  ك��ت��اب��ة 
تعّلمنا  اأن  يجب  الم�سرحي  العر�س 
روؤي���ة ال��ع��ال��م ب�����س��ورة ج��دي��دة، اأعني 
وال�سحري  الخفي  ال�سيء  ذلك  روؤية 
المحيط  ع��ال��م��ن��ا  ف���ي  وال���الم���رئ���ي 
الم�سرح  فاإن  ذواتنا، ومن هنا  وعالم 
بالمخاطرة  ع��الق��ة  ل��ه��م��ا  وال�����س��ع��ر 
لنا  ����ر  ت����وؤ�����سّ اأن  م�����ن  ب������ّد  ال  ال����ت����ي 
الوجود،  في  الم�سيرية  االلتبا�سات 
ُيقلقان  وال�����س��ع��ر  ال��م�����س��رح  دام  م���ا 
االإن�سان والمدينة وال يعنيان بتاأويل 
العالم فقط، واإنما بتف�سيره وتاأويله 
يفر�سان  فهما  وب��ه��ذا  واح���د،  اآن  ف��ي 
على  ت�ستغل  ل��ل��ع��ال��م  ب�����س��ري��ة  روؤي����ة 
البعد المجهول وغير المرئي لذلك 

الوجود الذي نعي�سه.
الظاهرة  ن�����س��وء  ارت��ب��ط  ال��ق��دم  م��ن��ذ 
ال���م�������س���رح���ي���ة ب���ت���ك���ام���ل ال���م���دي���ن���ة 
الذي  المديني  االجتماعي  وف�سائها 
الواعية  االإن�����س��ان  ذات  ف��ي��ه  ت��ط��ّورت 
الديناميكي،  جوهرها  وجدت  بعدما 
المدينة  ديموقراطية  ارت��ب��اط  لكن 
ب��ح��ّري��ة ال��ف��ك��ر وت��ج��ري��ب��ي��ة االإب�����داع 
ال�سروط  ي�سّكل  المجاالت  �ستى  في 
والم�سرح  المدينة  لتكامل  االأ�سا�سية 
�سابقاً.  اأ�سلفنا  كما  نف�سه  الوقت  في 

ب��ي��ن هدفّية  ال��ح��ق��ي��ق��ي  ف��االن�����س��ج��ام 
والثقافي  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ك���ام���ل 
بروؤيا  المكّثف  الم�سرح  )وخ�سو�ساً 
���س��ع��ري��ة ب��اع��ت��ب��اره ف��ع��ال��ي��ة ذات���ي���ة - 
نوعاً  �سيخلق  ال��ذي  هو  جماهيرية( 
لتحقيق مجتمع  ال��ه��دف  وح��دة  م��ن 
والم�سرح  ال���ح�������س���اري  ال���م���دي���ن���ة 
فتتكامل  الم�ستقبلي،   - ال��ب�����س��ري 
العالقة التبادلية بين تاأثير مجتمع 
الفنان  ف��ك��ر  ت��ك��وي��ن  ف���ي  ال��م��دي��ن��ة 
وال�سعر  للم�سرح  التاأثيرية  والقدرة 

في المدينة.

حرية الوجود الم�شرحي والذات ال�شعرية
اأح����د  ه����و  ع���م���وم���اً  ال����ف����ن  اأن  وب����م����ا 
اإ�سافة  االج��ت��م��اع��ي،  ال��وع��ي  اأ���س��ك��ال 
اإل������ى ك���ون���ه ح���اج���ة ج���م���ال���ي���ة، فقد 
والم�سكالت  ال��ظ��واه��ر  اأ����س���ّد  ع��ال��ج 
منذ  تعقيداً،  واالجتماعية  ال��ذات��ي��ة 
االأ�ساطير  زم�����ن  االإغ�����ري�����ق،  ع���ه���د 
والطقو�س الدينية، عندما بحث في 
ع��الق��ة االإن�����س��ان ب��االآل��ه��ة وج��ع��ل من 
لتقرير  حا�سمة  ج��ب��رّي��ة  ق���ّوة  ال��ق��در 
بهذا  العبث  وح��ت��ى  االإن�����س��ان  م�سير 
الم�سير. وكان ال�سعر هو الذي يبني 
ال�سخ�سيات  وروح  ال��م�����س��رح  ف�����س��اء 
وحواراتها. غير اأن االإن�سان، وبالتالي 
بحريته  تم�ّسك  الم�سرحي  ال��ب��ط��ل 
كافة،  االأزمنة  في  االإن�ساني  و�سرطه 
على  والتمّرد  االحتجاج  اإلى  فاندفع 
القدر  وج���ب���رّي���ة  ال���خ���راف���ة  ح��ت��م��ّي��ة 
)االآل�����ة ال��ج��ه��ن��م��ي��ة(، واح���ت���ّل عر�س 
اإلى  ذل��ك  واأدى  االأر����س،  االآلهة على 
تمجيد االإن�سان ك�ساحب وعي وعقل 
اإرادة  تتناق�س  عندما  لكن  م�ساك�س. 
االإن�سان - البطل مع قوانين المدينة 
ومجتمعها، ين�ساأ �سراع جديد ياأخذ 
ُبعداً اآخر غير الذي كان عليه، بحيث 
يتحّول من �سراع االإن�سان مع االآلهة 
والمجتمع  المدينة  مع  �سراعه  اإلى 
البطلة  اإل��ى  بالن�سبة  الحال  هو  كما 
�ستوكمان  ودكتور  انتغون  االإغريقية 
االإب�سني وغاليلو األبرختي و�سواهم. 

الفو�شى المنّظمة واأ�شلبة الع�شر
للمدينة  الديناميكي  التطّور  ب�سبب 
بال�سعر،  وع���الق���ت���ه���م���ا  وال���م�������س���رح 
نوق�ست  ال��ت��ي  ال��م��وا���س��ي��ع  اخ��ت��ل��ف��ت 
ع��ل��ى خ�����س��ب��ة ال��م�����س��رح ف���ي االأزم���ن���ة 

جذرياً.  اختالفاً  االإغ��ري��ق  تلت  التي 
فالبطل ال�سك�سبيري ال يكون اأحادّي 
للديناميكية،  يخ�سع  واإنما  الجانب 
اأو  لمجتمعه  ن��م��وذج��اً  ي�سّكل  ال  وه��و 
نموذجاً  ي�سّكل  اإنما  فح�سب،  ع�سره 
�سك�سبير  هنا ظّل  كّلها. من  للع�سور 
وفي  ح��ق��اً.  معا�سرنا  ه��و  ب��ل  ُيقلقنا، 
اأزمنة الحقة تمّيز الم�سرح بمعالجة 
الم�سكالت االجتماعية ب�سخرية مّرة 
القرَنْين  م�سرح  معالجات  فيها  بما 
واأّكدت  ع�سر.  والثامن  ع�سر  ال�سابع 
على  الم�سرحية  االأعمال  من  الكثير 
وتطّور  االجتماعية،  المظالم  رف�س 
هذا اإلى التاأكيد على �سرورة تحقيق 
التطّورات  لكن  االجتماعية.  العدالة 
العظيمة في القرن الع�سرين، اأعطت 
فارتبط  للم�سرح  ج��دي��دة  اإم��ك��ان��ات 
تنامياً  واأ���ّس��ر  التكنولوجي  بالتطور 
متزايداً للوعي الثوري والفل�سفي في 
معالجته �ستى الم�سكالت االجتماعية 

والفردية �سمن الواقع الم�سطرب.
الحرَبْين  ب���ع���د  م����ا  م�������س���رح  اإن  اإال 
الفو�سى  من  حالة  اأّك��د  العالميَتْين 
البنائية  ال��ف��و���س��ى  اأي  ال��م��ن��ّظ��م��ة، 
الوعي  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  خ���ل���ق  واإع����������ادة 
الم�سرح  فارتبط  ال��ج��دي��د.  ال��ف��ردي 
)العبثية!(  الطليعية  بالفل�سفات 
ت�سخيم  وفل�سفة  الوجودية  وخا�سة 
الحروب.  بتاأثير  ن�ساأت  التي  ال��ذات 
ول���ه���ذا ف�����اإن م���وؤّل���ف���ي )وم���ن���ّظ���ري( 
)الالمعقول(  ال��ط��ل��ي��ع��ي  ال��م�����س��رح 
وكذلك  وغيرهما،  ويون�سكو  بيكيت 
اأو  ال�سورة  كم�سرح  االآن��ّي��ة  التجارب 
ب��ع��د الحداثة  ال��ح��داث��ة وم���ا  م�����س��رح 
اآرتو  اآنتونين  وروؤى  بفكر  المتاأّثرة 
ومايرهولد، تمّيزوا بالوعي ال�سعري 
ظاهرة،  اأي  ل��م��ع��ال��ج��ة  وال�����س��م��ول��ي 
ب�سرياً  وج���وداً  ال��وع��ي  ه��ذا  وتج�ّسد 
اأ�سبح  درج��ة  اإل��ى  ال�سعر  با�ستخدام 
الف�ساء الذي تتحّرك فيه �سخ�سيات 
اآنوي  بيكيت ويون�سكو وكوكتو وجان 
وغ��ي��ره��م ف�����س��اًء ���س��ع��ري��اً، ح��ت��ى واإن 
���س��ع��راً، واأ���س��ب��ح ال�سعر  ي��ن��ط��ق��وا  ل��م 
الأنه  الم�سرحي،  الف�ساء  م��ن  ج���زءاً 
ال�ساردة  للتاأّمالت  التبا�س  )ال�سعر( 
اإال  وجودها  يوؤ�ّسر  اأن  يمكن  ال  التي 
في ف�ساء درامي ب�سري حتى يمكن 
ال�ساعرية  ال�����س��ورة  ك��ي��ن��ون��ة  اإدراك 
االأ�سيلة  بكينونتها  تتمّيز  باعتبارها 

وال��خ��ا���س��ة وال�����س��اب��ق��ة وال��ب��ع��ي��دة عن 
تكون  اأن  اأج�����ل  م���ن  ل��ك��ن  ت���اأث���ي���رن���ا، 
ك��ي��ن��ون��ت��ه��ا اأك���ث���ر اأ���س��ل��ب��ة وت��ك��ث��ي��ف��اً ال 
ب�سرياً،  ف�����س��اوؤه��ا  ي��ك��ون  اأن  م��ن  ب���ّد 
هذا  مثل  يخلق  ال��ذي  ه��و  والم�سرح 
كونه  اإل��ى  اإ�سافة  فال�سعر،  الف�ساء. 
الكالم  غبطة  فيه  االن��ده��ا���س،  يثير 
تجعالن  ال���ل���ت���ان  ال�����ق�����راءة  وم���ت���ع���ة 
متناٍه.  متاأّماًل في وجود ال  االإن�سان 
وغبطة اللغة ال�سعرية الب�سرية هي 
غبطة للف�ساء الب�سري في الم�سرح، 
كينونة  ال�ساعرية  ال�سور  ُت�سفي  اإذ 
لغوية، وكينونة الكلمة تتكّثف عندما 

الف�ساء  ع��ن  ب�سرياً  تعّبر  اأو  تم�ّس 
الدرامي، وبالعك�س اأي�ساً.

اللغة  ���س��ي��رورة  تحليل  خ���الل  وم���ن 
ووعيها في الق�سائد ال�سعرية، ن�سل 
اأي ت��ل��ك التي  اإل���ى ال��ل��غ��ة ال��ج��دي��دة، 
االأحا�سي�س  ع��ن  بالتعبير  تكتفي  ال 
تخلق  اأن  ت����ح����اول  ب����ل  واالأف�������ك�������ار، 
م�ستقبلها، ولهذا فاإن اأ�سالة ال�سورة 
م�ستقبل  تحّفز  الجديدة  ال�ساعرية 
ال��ل��غ��ة ال��ج��دي��دة، وت��ك��ون ه��ذه اللغة 
ت��م��ت��زج م��ع كينونة  ب�����س��ري��ة ع��ن��دم��ا 
الم�سرح.  ف���ي  ال��ب�����س��ري��ة  ال�������س���ورة 
ال�سعرية  ال�����س��ورة  وج���ود  اأن  بمعنى 
يكمن في الترّددات التي من خاللها 
�سوتية  ال�سعرية  ال�����س��ورة  تكت�سب 
دائماً  يتحّدثون  فال�سعراء  ال��وج��ود، 
وهم على عتبة الوجود، ومن اأجل اأن 
نحّدد وجود ال�سورة وكينونتها علينا 
اأن نعي�س ذبذباتها وترّدداتها. كذلك 
فاإن ال�ساعر في الم�سرح يتحّدث عن 
الب�سري   - الوجود االفترا�سي  ذلك 
اأو عن الوجود غير الواقعي الذي هو 
في الوقت نف�سه وجود واقعي اأي�ساً. 

حالة  والم�سرح  ال�سعر  ف��ي  وتتحّكم 
ال�����ذي يفر�س  ال���واع���ي  ال��ح��ل��م  م���ن 
الم�سرح  ولغة  ال�سعراء  لغة  تدري�س 
م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى م��ث��ال م��ا ُت���دّر����س لغة 

الروح.
يدّلل  فهو  الزم��ان��ي  ال�سعر  اأن  وب��م��ا 
ع���ل���ى زم������ان م����ا خ������ارج ال���م���ك���ان، بل 
وال��م�����س��رح يدّلل  م���ع���اً،  ي��ت��ج��ازره��م��ا 
اأي�ساً على زمانه الذي يتجاوز المكان 
ال���زم���ان، وهذه  اأو ع��ل��ى م��ك��ان خ���ارج 
تخلق  والم�سرح  ال�سعر  "االآنية" في 
العالقة  ه��ذه  لكن  بينهما.  الت�سابه 
والمتناق�سة  المتناغمة  الهارمونية 
عندما  �ست�سّكل خلاًل حقيقياً  بينهما 
ُت�ستخدم بوعي ناق�س. وما ا�ستخدام 
ال�سعر في الكثير من تجارب الم�سرح 
العربي اإال تعبير عن الفهم الخاطئ 
الدرامي  ال��ف�����س��اء  ف��ي  ال���س��ت��خ��دام��ه 
ال�ساعر  ك�����ون  ب�����س��ب��ب  ال���م�������س���رح���ي 
ي�ستخدم  ال��م�����س��رح��ي(  )ال����م����وؤّل����ف 
ال�سعر كبناء ق�سيدّي منعزل، ولي�س 
اأو كروؤية  الم�سرح  كروؤية �سعرية في 
درام���ي���ة ل��ل�����س��ع��ر. وف����ي ال��ك��ث��ي��ر من 
الم�سرحي  الف�ساء  يتكّيف  االأح��ي��ان 
وهذا  الق�سيدة،  مكّونات  �سروط  مع 
���س��واء في  ي�سّيق م��ن م��ج��ال ال��روؤي��ا 
ذلك  وم���رّد  ال��م�����س��رح،  ف��ي  اأو  ال�سعر 
للم�سرح  كتبوا  الذين  الموؤّلفين  اأن 
فهم  اأغلبهم  في  �سعراء  ال�سعري هم 

كتابة  لقوانين  فائقاً  فهماً  يمتلكون 
ال��ق�����س��ي��دة، ل��ك��ن ل��ي�����س ل��دي��ه��م اأدنى 
الم�سرحي  ال��ف�����س��اء  ل��م��ك��ّون��ات  ف��ه��م 
من  اأ�سبح  لقد  االإبداعية.  واأ���س��راره 
المعتاد كتابة ما ي�سّمى ب�"الم�سرحية 
الق�سيدة  م�سرحية  اأي  ال�سعرية"، 
ال����ت����ي ت����ت����ك����ّون م����ن م���ج���م���وع���ة من 
عن  والمنف�سلة  المكتملة  الق�سائد 
والحدث  للف�ساء  ال�سعرية  ال��روؤي��ا 
االأبطال  ح���وارات  اأن  اأي  الم�سرحي، 
نثراً  تكون  اأن  من  ب��داًل  �سعراً  ُتكتب 
م�سّمى:  عليها  ُي��ط��ل��ق  اأن  اأج���ل  م��ن 

�سعرية". "م�سرحية 
من جانب اآخر يقوم بع�س المخرجين 
ويبقى  ل��ل��م�����س��رح،  ق�����س��ائ��د  ب����اإع����داد 
الف�ساء،  ع��ن  منف�ساًل  فيها  ال�سعر 
عن  منف�ساًل  ال��م�����س��رح��ي  وال���ح���دث 
ال�سعر  ي���ك���ون  اأن  دون  م���ن  ال�����س��ع��ر 
ودرامية  ومعمارية  لحمة  من  ج��زءاً 
البناء والف�ساء الم�سرحي. وال�سرط 
بنائية  ي�����س��ّك��ل  وال������ذي  ال��ح��ق��ي��ق��ي، 
تتخّلى  اأن  ه��و  ال��م�����س��رح��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة 
ال��ق�����س��ي��دة ع���ن ق��وان��ي��ن��ه��ا االأدب���ي���ة، 
ت�سّكل  ���س��ع��ري��ة  روؤي�����ا  اإل����ى  وت��ت��ح��ّول 
جزءاً من معمارية الف�ساء، وتتحّول 
اإلى �سعر ب�سري داخل ف�ساء ب�سري 
ه��و ال��م�����س��رح. ف��ال��ح��دث ال��درام��ي ال 

قلبي
اأحّبه خاوياً

اأنثى اأنا
كلما ت�سّورُت
�سرُت اأ�سهى.

...
طريق

ال يت�سع
اإال لعربة بال 

فخَذْين.

عندما طلب 
مني الكتابة عن 

الكتابة، لم اأجد في 
ذهني �سيئاً اأكتبه 

غير �سخ�سخة 
االت  الح�سّ

ال�سائعة في راأ�سي. 
الة الطفولة  ح�سّ
والطموحات التي 

لم اأُودعها �سلناً 
واحداً.

هواج�س يتيمٌة
منّبه يدّق كّل لحظة

وهاتف
وليل غرفة ي�سّد 

�سعره �سوٌء
يكاد ال يكون.

هواج�س يتيمة
... واالأهل مّيتون.

لم اأفّكر يوماً اأن 
اأح�سب زاّلتي

لكني االآن اأُنزل 
بع�ساً منها من 

على �سدري
واألقي به اإلى 

الح�سد
تتلّقفه االأيادي 

كمنديل عرو�س.

اأده�ستك اأجهزة
ال�سوت،

والكمبيوتر كان
له االأثر االأبلغ،
فمتى تده�سك

اأبّوتي؟

ارتبط الم�شرح منذ البدء بال�شعر، والعك�ص اأي�شًا، لأنهما ي�شّكالن جزءًا مهمًا لتكوين الذائقة الجمالية لالإن�شان، وهذا يدّل على اأهمية 
ال�شعر والم�شرح في التاريخ الديناميكي الفّعال. فاأولى الحوارات في الم�شرح كانت �شعرًا، واأولى الق�شائد التي ُخّطت على ال�شفائح 
اأو اللوترغيات كانت دراما �شعرية، اأو فلنقل كانت �شعرًا بروؤيا درامية - تراجيدية. وبالرغم من اأن الم�شرح ن�شاأ في المعبد الديني 

والأ�شطورة، اإل اأن ال�شعر كان ركيزته التراجيدية. 

فا�شل �شوداني

الغيمه
مّرت فوق 

الخيمه
لم

ُتمطْر
خرج الولُد 

االأع�سْر
ورماها بحجْر

�سقطْت
في

البئْر!

الخمي�س  1  اأيار   2008الخمي�س  1  اأيار   2008

من م�سرحية "اأورفيو�س" للمخرجة الدنماركية دولهوم.

من م�سرحية "الرحلة ال�سوئية" لفا�سل 
�سوداني.

)التتّمة �ص 19(

من م�سرحية "الرحلة ال�سوئية" لفا�سل 
�سوداني.



1            تتّمة نزار قّباني... الأّب الليبرالي" 

ُيوؤخذ  اأال  العربية  ي��ع��رف  ال  �سخ�س  الأي  �سنعذر  بالطبع، 
اأتقن  ال  اإل���ّي،  وبالن�سبة  ُمترَجماً.  قّباني  ن��زار  �سعر  باأجمل 
كماالرميه  )العربّي(  قّباني  ن��زار  اأن  الأزع��م  الفرن�سية  اللغة 
)الفرن�سّي(؛ �سعره يخ�سر وجوده خارج لغته، لكن في و�سعي 
اللغة  م��ن  يجعل  ال���ذي  ذاك  ه��و  "اأخطر" ال�سعر  اإن  ال��ق��ول 

وجوده كّله، و�سحره كّله، وقيمته كّلها.
وال  مغادرتها،  يرف�س  ال��ذي  لغته،  ف��ي  "البيتوتّي"  ال�سعر 
للتنّف�س تحت  الذي ال يمتلك رئتين، بل غال�سم  ي�ستطيع. 

الماء )اللغة(.
النزارّية هو حديث عن مو�سيقاها  اللغة  الحديث عن �سحر 
قّباني  ن��زار  �سعر  لي�س ثمة في  اإن  قائل  يقول  ربما  بل  اأّواًل. 
كبع�س  ل��ع��وب  لغة  خدمتها  على  ت��ق��وم  مو�سيقى  م��ن  اأك��ث��ر 
الن�ساء اللواتي جعلهم ال�ساعر بطالت بع�س ق�سائده. وفي 
التجارية   - االإ�سافية  القيمة  يجهل  اأح��د  ال  مّت�سل،  �سياق 
والفّنية على ال�سواء - التي اكت�سبتها ق�سائد هذا ال�ساعر بعد 
غنائها. تحديداً غناء عبد الحليم حافظ ق�سيدَتْين نجزم - 
متاأّكدين - اأنهما ناَمتا على جّل ثروة نزار قّباني المو�سيقية 
قّباني  ن��زار  تلقيب  يتّم  اأن  م�سادفًة  اأج��ده��ا  وال  اللغوية.   -
ب�"مطرب  حافظ  الحليم  عبد  وتلقيب  االأجيال"  ب�"�ساعر 
االأجيال.  تحديداً:  هنا  تتجّلى  بينهما  فالعالقة  االأجيال"، 
هي عالقة ت�ستمّد خ�سو�سّيتها من نظرتنا - نحن االأجيال - 
اإلى تجربَتْيهما وتفاعلنا معهما. فلم يملك الرجالن اأ�سباب 
"الفحولة" الكال�سيكية يوم ا�ستهرا، بل في و�سعنا القول اإن 
ثمة تق�ّسفاً في االأدوات ال�سعرية لدى االأّول، وال�سوتية لدى 

الثاني.
التي  الق�سائد  اأحببنا نزار قّباني، في مراهقتنا، ب�سبب  لقد 
عدنا و"ا�ستخففنا" به ب�سببها، وحين رجعنا واكت�سفناه من 
"�سحرية" في  جديد، في مرحلة الحقة، فعلنا ذلك الأ�سياء 

تلك الق�سائد اأي�ساً، لم ننتبه اإليها من قبل.
وما قلته عن نزار قّباني في ال�سعر، ينطبق على ما قد اأقوله 

عن عبد الحليم حافظ في الغناء.
 

ع�سر �سنوات على رحيل نزار قّباني.
بطبيعة  اختلف  جيل  باأكمله.  جيل  فيها  َفَق�س  �سنوات  ع�سر 
الحال عن تلك االأجيال التي فق�ست في حياة نزار. جيل في 
مراه�قت��ه اأُغرم بهذا ال�ساعر، ثّم ا�ستخّف به، قبل اأن يكت�سفه 

ليعود فيغرم به من جديد.
طريفة حكاية نزار قّباني مع االأجيال طرافة �سعره.

ال�ساعر  ه���ذا  ب��ي��ن  ع���اب���راً  متعة"  "زواج  نح�سبه  ك��ّن��ا  وم���ا 
واالأجيال، اكت�سفنا - في ما بعد - اأنه خّلف اأيتاماً ما انفّكوا 
ب�"ليبراليته"  نف�سه  على  جنى  اأّب  تجاه  بعقوقنا  يذّكروننا 

المفرطة.

ماهر �شرف الدين

1            تتّمة عن اأدوني�ص و"العتذار"

اأما الحديث عن رغبتي في اأن ي�سّميني اأدوني�س من بين "اأف�سل" 
�سعرائه ك�سهادة منه عني، فاأنا اأوؤمن باأن ال�ساعر وحده هو الذي 
يقّدم �سهادة عن نف�سه. ال اأحد يذكي اأحداً اأو يكّر�س اأحداً اأو يرفع 
اأو يخف�س من قيمة اأحد. ال�ساعر نف�سه هو الذي يفعل بنف�سه 
ذلك كّله. وال اأعتقد اأن اأحداً يمكن اأن ي�سّكل قيمة مرجعية اأولى 

اأو وحيدة في ال�سعر.
... و�ساأبقى اأحّب اأدوني�س ولو اأوحى باأني "كاذب"، واأحّب الذين 

�سّماهم اأدوني�س، واأحّب كذلك الذين لم ي�سّمهم.
وديع �شعادة

ع��رف اأوب��ام��ا كيف ي��زرع ب��ذرة ال�سعر 
ليح�سد  ال�������س���ي���ا����س���ي،  خ���ط���اب���ه  ف����ي 
���س��ع��وداً ج��م��اه��ي��ري��اً ح��ق��ّق ب���ه فوزه 
في  اأي���وا  والي��ة  ف��ي  االأول  االنتخابي 
�سهر كانون الثاني الما�سي، وينطلق 
منه اإلى انت�سارات عديدة في واليات 
اأخرى، ويبني حوله كاريزما �سيا�سية 
�ساحرة، تجّلت في تجّمعات انتخابية 
المواطنين  من  األوفاً  �سّمت  �سخمة 
�سماع  اإل��ى  المتعط�سين  االأميركيين 
خ��ط��اب اأق���رب ف��ي روح���ه اإل���ى ال�سعر 
ال�سعرية  اللغة  ق��ّوة  النثر.  اإل��ى  منه 
مقّدمة  اإلى  اأوباما  اأو�سلت  التي  هي 
الم�سهد ال�سيا�سي االأميركي الحالي. 
ق���د ي��ع��ت��ر���س اأح����د ع��ل��ى ح��ك��م كهذا 
وتاريخية  �سيا�سية  ظ��اه��رًة  يخت�سر 
الرجل  اأن  ف����ي  ����س���ك  ف����ال  ب���ال���ل���غ���ة، 
يتمّتع بمهارات �سيا�سية عالية، وذكاء 
جّدي  مر�سح  الأي  �سروريَّْين  وحنكة 
ثمة  اأن  )اأع����ت����رف  االأب���ي�������س  ل��ل��ب��ي��ت 
القاعدة(،  لهذه  اال�ستثناءات  بع�س 
ل��ك��ن ه���ذه ال��خ�����س��ال م��ت��واف��رة لدى 
الكثيرين من ال�سيا�سيين االأميركيين 
المعا�سرين، وما كانت لتكفي وحدها 
خ�سوم  مواجهة  من  اأوب��ام��ا  لتمكين 
في  وح�����س��وراً  خبرة  اأك��ث��ر  �سيا�سيين 
ذاكرة الجمهور. هل يعود ال�سعر اإلى 
البيت االأبي�س، ويفتح اأبواب الرئا�سة 
كان  ال�����س��ي��وخ  مجل�س  ف��ي  ل�سيناتور 
اأ�سقاع  ف��ي  م��ج��ه��واًل  ق��ري��ب��ة  ل��ف��ت��رة 

الواليات االأميركية؟
الكلمات  هي  اأقولها،  التي  "الكلمات 
نف�سها التي ُتقال كّل يوم، لكنها لي�ست 
الكلمات نف�سها" يقول  االإط��الق  على 
هو  ك��ل��ودي��ل،  ب��ول  الفرن�سي  ال�����س��اع��ر 
ال�سعر  فيها  اختلط  حياة  عا�س  الذي 
الدبلوما�سية  بال�سيا�سة عبر منا�سبه 
 - اآخر  فرن�سي  �ساعر  يوؤّكد  العديدة. 
ُي�سنع  ال  "ال�سعر  اأن   - ماالرميه  هو 
الكلمات".  م���ن  ل��ك��ن  االأف�����ك�����ار،  م���ن 
ال�سعري،  المنظور  من  اإذاً،  فالق�سية 

لي�ست ماذا نقول، بل كيف؟
اأو  االآن  ُت��ك��ت��ب  ق�����س��ي��دة  ت�����س��ي��ف  ل��ن 
اإل��ى م��خ��زون االأف��ك��ار المكرورة  غ��داً 
الجوهر  م�ستوى  على  ج��دي��داً  �سيئاً 
ي��م��ّي��ز ق�سيدة  ل��ك��ن م��ا  ال��م��دل��ول،   -
ومنهج  التعبير  �سكل  هو  اأخ��رى  عن 
اأي الداللة؛ �سكل مرتبط  التو�سيل، 
بالجوهر،  وثيقة  بطريقة  ذل��ك  م��ع 
معانَي  ت��ك��ت�����س��ب  االأ����س���ي���اء  ف��ج��واه��ر 
ال�سكل  باختالف  مختلفة  واإح���االت 

�سعراً كان اأم نثراً. 
بال�سعر  االأميركية  ال�سيا�سة  عالقة 
لينكون  ف��اأب��راه��ام  ب��ج��دي��دة.  لي�ست 
ال��ع��دي��د م��ن االأ���س��ع��ار الهزلية  ك��ت��َب 
موؤّثرة  �سعرية  ومقاطع  ال��م��وزون��ة، 
ع���ن ال��م��ر���س وال����م����وت. اأم����ا جيمي 
ال���ح���ظ نف�سه  ي��ح��ال��ف��ه  ف��ل��م  ك���ارت���ر 
ال�������س���ع���ري���ة، حيث  م����ح����اوالت����ه  ف����ي 
ال�سعراء  اأ���س��واأ  م��ن  ب��االإج��م��اع  ُيعتبر 
ب��وزي��َري الدفاع  اأ���س��وة  ال��رئ��ا���س��ي��ي��ن، 
كوهين  وليام  ال�سابقين  االأميركيين 
ودونالد رام�سفيلد اللذين لم تثِنهما 
الكتابة  متابعة  عن  اأ�سعارهما  رداءة 
اأي�ساً  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ب��ي��ل  ال��ك��ت��ب.  ون�����س��ر 
ك���ان ل��ه ق���راءات���ه ال�����س��ع��ري��ة ع��ل��ى ما 

ي��ب��دو، ف��م��ا ن��ع��رف��ه اأن���ه اأه���دى ن�سخة 
مونيكا  اإل�����ى  الع�سب"  "اأوراق  م���ن 
ل��وي��ن�����س��ك��ي. واالأم����ث����ل����ة ك���ث���ي���رة على 
ثقافتهم  اإب���راز  اأرادوا  �سيا�سة  رج���ال 
باللغة  اأوب��ام��ا  عالقة  لكن  ال�سعرية. 
ال�سيا�سي  فخطابه  مختلفة،  والكلمة 
الم�سبوك في قوالب بالغية وعالقات 

لغوية مو�سيقية لم ياأِت من فراغ. 
وف�����ي ه�����ذا ال����زع����م ي��م��ك��ن��ن��ا ال���ع���ودة 
على  ل����الط����الع   1982 ال����ع����ام  اإل������ى 
ال�سعرية  اأوب����ام����ا  م����ح����اوالت  اأول������ى 
اإحدى  ف��ي  ن�سرهما  ق�سيدَتْين  ف��ي 
اأثناء  الجامعية  الثقافية  ال��دوري��ات 
"اأوك�سيدنتال"  ك��ل��ي��ة  ف���ي  درا����س���ت���ه 
ل�����ل�����ف�����ن�����ون. ف�������ي اإح�������������دى ه���ات���ي���ن 
"اأبي"( ي�سف  الق�سيدتين )عنوانها 
البي�ساء(  اأم���ه  )وال����د  ج���ّده  اأوب���ام���ا 

انف�سال  ب��ع��د  ت��رب��ي��ت��ه  ت��ك��ّف��ل  ال����ذي 
والديه ورحيل االأب، ُم�سقًطا م�ساعر 
الهجر التي عا�سها االبن على �سورة 
جامعة  في  االأدب  اأ�ستاذ  يرى  الجّد. 
"ييل" هارولد بلوم اأن الق�سيدة ت�سي 
بح�سا�سية لغوية عالية للكاتب وقدرة 
ممّيزة على اختيار االأفعال واالأ�سماء 
في �سياق �سعري موؤّثر، وهو يعتبرها 
ف���ي ال���ن���ه���اي���ة ق�����س��ي��دة ج���ّي���دة ج���داً 
ل�ساعر مبتدئ، مع اعتقاده اأن اأوباما 
ال�سيا�سة  مهنة  باختياره  ح�سناً  فعل 
مطلع  في  اأوباما  يقول  ال�سعر.  على 
مقعده؛  في  "جال�ساً  تلك:  ق�سيدته 
مقعٍد وا�سٍع مك�سور/ يعلوه الرماد،/ 
جرعة  يكرُع/  القنوات،  ج��ّدي  يقّلُب 
ال�سرف،  ال�������س���ي���غ���رام  م����ن  اأخ�������رى 
يافع  بغالم  ب��ي،  يفعله  عّما  وي�ساأل/ 
العالم  ه��راء  روؤي��ة  في  يف�سل/  �ساذج 
كانت  االأح�����داث  اأن/  ب��م��ا  وخ��دائ��ع��ه، 

�سهلة علّي".
ُم����وؤّط����راً  وج���ه���ي،  "اأرى  وي��خ��ت��ت��م: 
ن���ظ���ارات ج����ّدي ذات االأُط����ر  داخ�����ل/ 

ال�سود/ ُمدركاً، اأنه ي�سحك اأي�ساً".
�سعر عظيم،  اأم��ام  اأننا  اأح��د  يّدعي  ال 
لكن ا�ستخدام اأوباما الالفت للوقفات 
ال�سوتية والمعنوية، واالأ�سلوب الحّر 
يداّلن  ه،  ن�سّ كتابة  في  اختاره  ال��ذي 
ثقافة  حداثية؛  �سعرية  ثقافة  على 
ال�سيا�سية  رحلته  ف��ي  عليها  �سيتكئ 

نحو البيت االأبي�س.  
الكتابة،  ف��ي  اأوب��ام��ا  م�سيرة  ت�ستمّر 
االأول  كتابه   1995 العام  في  لين�سر 
ق�سة  اأب���ي:  ع��ن  ب�"اأحالم  ال��م��و���س��وم 
عن الِعْرق والموروث". ي�سف الكتاب 
بحثه  ف��ي  ال�سخ�سية  ال��ك��ات��ب  رح��ل��ة 
اأب  ال��م��وّزع��ة بين  اأ���س��ول هوّيته  ع��ن 

اأفريقي واأم اأميركية بي�ساء. 
التي  ال��ك��ت��اب  ل��غ��ة  ه��ن��ا ه��و  م��ا يهّمنا 
ت�سّكل النافذة االأولى االأكثر و�سوحاً 

المعتمدة  ال�سردية،  اأوب��ام��ا  ل��ق��درات 
لنبداأ  جميلة.  �سعرية  اإيقاعات  على 
من عنوان الكتاب "اأحالم عن اأبي..."، 
كلمة  ي�ستعمل  اأن  الأوباما  يمكن  كان 
ا�ستعملتها  التي  كتلك  مبا�سرة  اأكثر 
�سيرتها  كتاب  ف��ي  كلينتون  ه��ي��الري 
لكن  حّي"،  "تاريخ  المعنون  الذاتية 
غمو�ساً  اأك��ث��ر  يبدو  م��ا  على  التاريخ 
منه  اأوباما  اإل��ى  بالن�سبة  ثباتاً  واأق��ّل 
بين  ال��ف��رق  كلينتون.  اإل���ى  بالن�سبة 
ال��ع��ن��وان��ي��ن ك��ب��ي��ر، ك��ال��ف��رق ب��ي��ن اأي 
جملة تقريرية نثرية وجملة �سعرية 
غام�سة. ي�سف اأوباما في كتابه هذا 
اأيام  تعاطاه  ال��ذي  الماريوانا  مخّدر 
�سبابه بالقول: "�سيء اأمكنه ت�سطيح 
روؤية قلبي، وتغ�سية حدود ذاكرتي". 
يختلف هذا االعتراف الغنائي كثيراً 
اأخ����رى ه��زي��ل��ة لغوياً  ع��ن اع��ت��راف��ات 
بيل  اع��ت��راف  منها  نذكر  بالمقارنة، 
اأتعاَط  "لم  م��ذك��رات��ه:  ف��ي  كلينتون 
اأو  اال�ستن�ساق"  طريق  م��ن  المخدر 
"عندما كنُت �ساباً  قول جورج بو�س: 

وعديم الم�سوؤولية، كنت �ساباً وعديم 
الم�سوؤولية".

في كتابه الثاني "ج�سارة االأمل" الذي 
ثانية  اأوباما  يثبت   ،2006 عام  �سدر 
فنون  م��ن  تمّكنه  و  الكتابية  ق��درات��ه 
اال�ستعارة والمجاز والكناية. العنوان 
الفت للنظر، مو�سيقّي، ا�ستوحاه من 
قبل  من  �سمعها  دينية  خطبة  عنوان 
هنا  يهّمنا  ما  االأ�سود.  كني�سته  راعي 
جداًل  اأث���ارت  التي  العالقة  ه��ذه  ف��ي 
كني�سته،  وراع����ي  اأوب���ام���ا  ب��ي��ن  ك��ب��ي��راً 
اإلى تاأثر المر�سح  اأنها ت�سير بو�سوح 
التب�سيري  ب���االأ����س���ل���وب  ال���رئ���ا����س���ي 
الحما�سي  ال��ب��روت�����س��ت��ان��ت��ي  ال��دي��ن��ي 
الناحية  من  ال�سود،  الكني�سة  لرجال 
اللغوية واالأ�سلوبية واالإلقائية؛ تاأّثر 
ال بد من اأخذه باالعتبار لدى تحليل 
قّوة  �سكّلْت  ال��ت��ي  الكثيرة  العنا�سر 
الأوباما  ال��ل��غ��وي  ال��خ��ط��اب 

وف�ساحته.
• • • 

لجزء  ترجمة  االآن  �سنقّدم 
األقاه  ال����ذي  ال��خ��ط��اب  م��ن 
نيو  والي���������ة  ف������ي  اأوب�������ام�������ا 
كانون  ���س��ه��ر  ف���ي  ه��ام�����س��ر، 
ع�سية  ال���م���ا����س���ي،  ال���ث���ان���ي 
خ�����س��ارت��ه الن��ت��خ��اب��ات هذه 
الوالية. كان اأوباما في هذه 
�سعوده  ق��ّم��ة  ف��ي  المرحلة 
األقى عدداً  ال�سيا�سي بعدما 
م����ن ال���خ���ط���ب ال����م����وؤّث����رة، 
وجمع حوله جزءاً كبيراً من 
ال�سعب االأميركي في حركة 
"التغيير  عنوانها  ج��دي��دة 
لكنه  بالم�ستقبل".  واالأم��ل 
في هذه الليلة بالذات اأبدع 
هذا  ف��ي  لغوياً  التعبير  ف��ي 
ال���ج���زء م���ن خ��ط��اب��ه الذي 
ب�سهولة  ي���م���ّر  اأن  ي��م��ك��ن 
ك��ق�����س��ي��دة ح����ّرة م���ع بع�س 
يقول  ال�سكلية.  التغييرات 
متكلماً  ال��خ��ط��اب  ه���ذا  ف��ي 
ع������ن ال����ت����غ����ي����ي����ر واإم������ك������ان 

حدوثه:
ن�ستطيع "نعم 

التاأ�سي�س  وث��ائ��ق  ف��ي  ُك��ت��ِب��ْت  ع��ق��ي��دٌة 
التي خّطْت قدَر اأمٍة

نعم ن�ستطيع
هم�َس بها العبيد ومحّررو الرّق وهم 
ي�سّقون الطريق عبر الليالي الحالكة 

�سوب الحّرية
نعم ن�ستطيع

المهاجرين  ب����اأف����واه  ُت���غ���ّن���ى  ك���ان���ت 
البعيدة  ال�����س��واط��ئ  م���ن  ال��ق��ادم��ي��ن 
والرّواد الذين تدافعوا غرباً في وجه 

برّية عديمة الرحمة
نعم ن�ستطيع

كانْت �سرخَة العّمال الذين انتظموا؛ 
الن�ساِء اللواتي اقترْعَن؛ رئي�ٍس اختار 
القمر حدوداً جديدة؛ و َمِلٍك )اإحالة 
ال�سهير  االأ���س��ود  االأم��ي��رك��ي  ال��ق�����ّس  على 
قمة  اإل��ى  بنا  مارتن لوثر كينغ( �سعد 
َج���ب���ٍل واأران������ا ال��ط��ري��ق اإل����ى االأر�����س 

الموعودة
ن���ع���م ن�����س��ت��ط��ي��ع ت���ح���ق���ي���ق ال���ع���دال���ة 
تحقيق  ن�ستطيع  ن��ع��م  وال��م�����س��اواة. 

اأن  ن�ستطيع  نعم  الفر�س واالزده��ار. 
اأن  ن�ستطيع  نعم  االأّم���ة.  ه��ذه  ن�سفي 

نرّمم هذا العالم. نعم ن�ستطيع".
لقد نجح ب�سكل باهر هنا في ا�ستعمال 
فّن التكرار لتر�سيخ ثيمة التغيير في 
عقول الم�ستمعين؛ فّن خطابي يمكن 
اإل���ى ت��اأّث��ره الوا�سح  اق��ت��ف��اء م�����س��دره 
الذي  كينغ  ل��وث��ر  م��ارت��ن  ب�سخ�سية 
المقّد�س  الكتاب  بفنون  ب��دوره  ت��اأّث��ر 
ال��ل��غ��وي��ة. ك��م��ا ا���س��ت��ف��اد اأوب����ام����ا من 
االأ�ساليب البالغية من تورية ومجاز 
المخّيلة  لتحفيز  وغ��ي��ره��ا  وك��ن��اي��ة 
الجماعية على التقاط الر�سالة التي 
عّدة  م�ستويات  على  اإي�سالها  ي��ري��د 

تتجاوز االلتقاط الواعي. 
مقاطع  م����ن  م���ج���ت���زاأ  م��ق��ط��ع  ه�����ذا 
ع���دي���دة م�����س��اب��ه��ة ف���ي خ��ط��ب كثيرة 
االإيقاع  الواليات.  عبر  اأوباما  األقاها 
ه���و ن��ف�����س��ه ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن االأح���ي���ان، 
هذا  لكن  نف�سها.  اللغوية  والبراعة 
اأرقاماً  حّقق  ال��ذي  ب��ال��ذات،  المقطع 
موقع  ع��ل��ى  ال��م�����س��اه��دة  ف��ي  قيا�سية 
"يوتوب"، كان نقطة بارزة ومحورية 
في  ور�سالته  اأوباما  �سورة  و�سع  في 
المتطّلعة  االأميركية  المخّيلة  قلب 
روؤية جديدة  اإلى  �سيء مختلف،  اإلى 

للعالم. 
• • •

ال�����م�����ع�����رك�����ة ب�����ي�����ن ال����م����ر�����س����َح����ْي����ن 
وكلينتون،  اأوباما  الديموقراطيَّْين، 
مواقفهما،  ب���ي���ن  م���ع���رك���ة  ل��ي�����س��ت 
كبير،  ح��ّد  اإل��ى  مت�سابهة  فالمواقف 
بل هي معركة بين لغَتْين واأ�سلوَبْين، 
االأفكار  ول��غ��ة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ل��غ��ة  ب��ي��ن 
ن��ث��ر ت��ق��ري��ري و�سعر  ب��ي��ن  ال��ك��ب��ي��رة، 
ُملِهم. وكما اأن ال�سعر ال ُيطِعم خبزاً، 
ُي��ت��ه��م اأوب���ام���ا م��ن ق��ب��ل خ�����س��وم��ه اأن 
خطبه تقع في �سوية اللغة البالغية 
الجوهر  م��ن  خالية  واأن��ه��ا  الطّنانة، 
يجيب.  مهمة"،  "الكلمات  والحلول. 
�ساعر  اأّي  اأن  الخ�سوم  يتجاهله  وما 
باالعتماد  ك��ب��ي��راً  ي��ك��ون  اأن  يمكن  ال 
فقط،  والمخّيلة  اللغة  موهبة  على 
واأن الثقافة والذكاء وحكمة االختيار 
العظيمة،  للن�سو�س  اأ�سا�سية  قواعد 
اأوباما.  خ��ط��اب  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق  وه����ذا 
ال�سعر  ب���ق���ّوة  ي�����س��ّك��ك  م���ن  وي��خ��ط��ئ 
بال�سيا�سة.  االأم������ر  ي��ت��ع��ّل��ق  ع��ن��دم��ا 
راأي  ل��ه  ك��ان  نف�سه،  فرو�ست  روب���رت 
م�����س��اب��ه ف��ي ق�����س��ي��دت��ه ال��ُم��ه��داة اإلى 
اأوباما  ��ه  ���ُس��بِّ )ال����ذي  ك��ي��ن��ي��دي  ج���ون 
الخطباء  اأع����ظ����م  م����ن  ك����واح����د  ب����ه 
حفل  ف��ي  االأميركيين(  ال�سيا�سيين 
عام  ال�سلطة  مقاليد  االأخ��ي��ر  تقليد 
"ع�سر  ق��ائ��اًل:  ت��وّق��ع  ح��ي��ث   ،1961
ذه��ب��ي م��ن ال�����س��ع��ر وال�����س��ل��ط��ة/ تبداأ 

�ساعته االأولى ظهيرة هذا النهار". 
النهاية  ف��ي  ال�سعر  ان��ت�����س��ارات  ل��ك��ن 
النتيجة  معرفة  ال�سعب  ومن  نادرة، 
�سيعتمد  ال��م��ع��رك��ة.  ل��ه��ذه  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
اللغوي  ال���م���زاج  ع��ل��ى  ج���زئ���ي���اً  ذل����ك 
على  االآن،  اإن��م��ا  االأم��ي��رك��ي.  لل�سعب 
ال  لكلينتون،  ُمتوّقعة  هزيمة  اأعتاب 
اأنها تقّلب بندم كبير دواوين  بّد من 
فر�سة  ف��ّوت��ْت  ال��ت��ي  المغّبرة  ال�سعر 

قراءتها.

نثر،  ق�سيدة  كانت  واإن  حتى  الق�سيدة،  ل�سروط  يخ�سع 
تتخّلى  التي  اللغة  بتلك  يهتّم  الم�سرحي  الف�ساء  واإنما 
�سعرية  لغة  اإلى  لتتحّول  �سعرية  اأو  اأدبية  لغة  كونها  عن 
- ب�سرية وهذا هو الذي يحّدد العالقة، ومن ثم طبيعة 
الخلل في فهم المعادلة االآتية: م�سرحة ال�سعر اأم الروؤيا 

ال�سعرية في الم�سرح؟
يكون  اأن  بل  �سعرية،  الم�سرح  لغة  تكون  اأن  المهم  فلي�س 
الحوار  في  �سواء  الم�سرح،  في  ب�سرية  �سعرية  روؤي��ا  ثمة 
للحدث والف�ساء  بناء �سعرياً  اأو في الحدث، وهذا يعني 
اأم  �سعراً  ال�سخ�سيات  اأنطقت  �سواء  الب�سري،  الم�سرحي 

نثراً اأم �سمتت في ظالم دام�س. 
تناول  المجدي  �سيكون من  افتر�سناه  وللتدليل على ما 
معالجة  في  ال�سعرية  الروؤيا  اأو  ال�سعر  ا�ستخدام  كيفية 
م��و���س��وع واح����د ف��ي ال��م�����س��رح، واأع���ن���ي م��ع��ال��ج��ة ك���ّل من 
�سوفوكلي�س وجان كوكتو وجان اآنوي ل�سخ�سية "اأنتغونا" 
للتمّرد  تراجي�ديا  الم�سرحية  هذه  تعّد  حيث  االإغريقية 

الحقيقي الكامل والإثبات الذات.

اأنتغونا في مراياها الثالث
واآنوي  كوكتو  �سبق  الذي  الموؤلف  باعتباره  �سوفوكلي�س، 
م�سرحيته  اأح���داث  لنا  يعر�س  المو�سوع،  معالجة  اإل��ى 

على ال�سكل االآتي:
االآخر،  اأحدهما  واإيثوكل  بولوني�س  االأخ��وان  قتل  بعدما 
اإل���ى ال��ح��ك��م خ��ال��ه��م��ا ك��ري��ون، واأ����س���در ب��ي��ان��اً حّرم  �سعد 
لغزو  بالجيو�س  ج��اء  ال��ذي  بوليني�س  المعتدي  دف��ن  فيه 
االأخ  تكريمه  مقابل  في  اأخيه،  الحكم من  وا�ستالم  طيبة 
عن  دافع  الأنه  مقداماً  جندياً  واعتباره  )اإثيوكل(  الثاني 

اأم����ر باأن  ل��ذل��ك  ب�����الده، 
الدفن  مرا�سيم  له  تقام 
علمت  ف���ل���ّم���ا  ال���ك���ام���ل���ة. 
ُحرم  اأخ���اه���ا  اأن  اأن��ت��غ��ون��ا 
الدفن، وُتركت جثته في 
العراء طعاماً للحيوانات 
ال��م��ف��ت��ر���س��ة، اأخ����ذت على 
م�سوؤولية  تحّمل  عاتقها 

" يجب  "مبداأ ذلك  معتبرًة  وك�سره،  القانون  هذا  تحّدي 
الدفاع عنه والت�سحية من اأجله حتى بحياتها اإذا اقت�سى 
االأمر. لقد �سعرت اأنتغونا اأن ال بّد لها من اأن تحارب الإثبات 
القوة الخفية )القدر(،  واأن تواجه  وجودها وا�ستمرارها، 
"التمّرد  لحظة  اإل��ى  ت�سل  حتى  ك��ري��ون،  الملك  وك��ذل��ك 
الخائفة  اأخ��ت��ه��ا  م��ن  اأن��ت��غ��ون��ا  ُت���دان  حين  وف��ي  الكامل". 
كما  حماقة،  ذلك  معتبرًة  اأخيها  جثة  بدفن  قيامها  على 
لدى �سوفوكلي�س، وت�سّر على هذه الحماقة الأنها �ستخلق 
االإن�ساني،  وجودها  ممار�سة  ت�ستطيع  جديدة  اأنتغونا  لنا 
تتحّول هذه "الحماقة" اإلى كلمة "م�سروع"، وهذه الكلمة 
تحّدد لنا الوجود المعا�سر لّلغة، وكذلك الهدف الذي ال 
واأنتغونا،  كامل.  بوعي  نف�سه  االإن�سان  يختاره  اأن  من  بّد 
تحارب  اأن  ت�ستطيع  وعيها،  يحّدد  الذي  الخا�س  بعالمها 
وا�سحة  النقطة  وه��ذه  بق�سيتها.  اإي��م��ان  م��ن  لديها  بما 
�سيوؤدي  واٍع  اختيار  هو  اأنتغونا  فاختيار  اآن��وي،  لدى  جداً 

اإلى تنفيذ "م�سروعها" اأو "مبداأها" والدفاع عنه.
كريون  �سوفوكلي�س،  كما  كوكتو،  لنا  ُيظهر  المقابل  في 
ي��ح��ّدد موقفه م�سبقاً من  ال���ذي  وال��ن��ظ��ام  ال��دول��ة  رج��ل 
المذنب، فلذلك ال بّد من اأن تموت اأنتغونا، وهو م�ستعّد 
حتى للت�سحية بابنه اإذا اقت�سى االأمر، كي ت�ستمّر �سطوة 
ويحّدد  نف�سه،  المو�سوع  يعالج  كوكتو  والدولة.  القانون 
بالمبداأ  كريون  واإيمان  الدولة.  كرجل  كريون  اأبعاد  لنا 
الدفاع عنه، لكنه ال  الذي و�سعه هو، جعل له الحّق في 

ي�ستمّر اإلى النهاية كما فعلت اأنتغونا.
اإلى  الجميع وي�ستمّر  فاإن كريون يتجاوز  اآنوي  اأما لدى 
النهاية م�سّراً على موقفه، الأن اختياره كان بوعي كامل، 
ومن ثّم لديه الفهم الكامل لعبثية الوجود، وهو بعك�س 
كريون �سوفوكلي�س وكوكتو يطلب من االآخرين اأن ينفوه 
)كما فعل اأوديب(، لكن هذه الحقيقة وا�سحة لدى اآنوي 
حيث نرى كريون ي�سّر على راأيه وعلى الدفاع عن مبداأه 
الذي اختاره حتى النهاية بالرغم من حزنه العظيم على 

موت ابنه وعلى اأنتغونا نف�سها.
اأو  اإليه  �سيئاً  ُت�سف  لم  المو�سوع  لهذا  كوكتو  معالجة 
اإلى �سخ�سياته، اإنما جعلها تتحّرك في االأحداث نف�سها، 
لكنه  �سوفوكلي�س،  �سخو�س  فيها  تتحّرك  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
الع�سر  م��ع  يتنا�سب  ج��دي��داً  وج���واً  ج��دي��دة،  لغة  اأ���س��اف 
الذي يعي�س فيه الكاتب. فقد حاول كوكتو اإعطاء الكلمات 
بتغيير  ج��دي��داً  معنى  �سوفوكلي�س  كتبها  التي  القديمة 
مدلوالتها.  اأو  الكلمات  بع�س  تغير  ف��ي  ُيحدثه  ب�سيط 
لكن ال�سيء المهم هو اأن كوكتو حاول ا�ستغالل المفهوم 
المعا�سر لل�سعر واللغة، وكذلك اأعطاها ر�ساقة م�سرحنا 
الزمنية  الفراغات  ملء  فا�ستطاع  و�سفافيته،  المعا�سر 
والف�ساء  الديكور  ناحية  من  زمنياً  بحيث منحها طابعاً 

المكاني الذي تتطّور فيه االأحداث.
مختلفان  ومهمته  لغته  ف��اإن  الكور�س  اإل��ى  بالن�سبة  اأم��ا 
ل���دى ���س��وف��وك��ل��ي�����س ع��م��ا ل���دى ك��وك��ت��و، ف��ال��ك��ور���س لدى 
كوكتو  لنا  اأبرز  في حين  ال�سعب،  راأي  يمّثل  �سوفوكلي�س 
تج�سيده  عدم  طريق  من  مختلف  ب�سكل  الكور�س  مهمة 
وبذلك  باللغة،  التوا�سل  االعتماد على  واإنما  ك�سخ�سية، 
اأظهره لنا ك�سوت يخرج من ثنايا الديكور، وبالتالي فقد 

اأعطاه قيمة جديدة.
الذين  عن  يختلف  ب�سكل  الم�سرحية  اآن��وي  عالج  اأي�ساً، 
�سبقوه، فهو قد غّير جميع القيم الموجودة في الحادثة 
اأح���داث���اً ج��دي��دة و�سخ�سيات  ل��ن��ا  اأب����رز  االأول�����ى، وب��ذل��ك 
االأح���داث. في  بتطّور  م��ح��ّددة تتطّور  اأب��ع��اد  لها  ج��دي��دة 
غنى الحوار بين ال�سخ�سيات والطاقة التاأويلية الكامنة 
اأب��ع��اداً جديدة،  ال��ح��وار  اإع��ط��اء  اآن���وي على  ق��درة  تتبّدى 
بعيداً  معنى،  الإب��راز  بالكلمات  واللعب 
لقد  االأخ����رى.  ال�سخ�سية  مفهوم  ع��ن 
اآنوي المو�سوع من خالل روؤيته  عالج 
على  العالم  اإل��ى  ينظر  فهو  الخا�سة، 
فيه،  ي��م��ّث��ل  الجميع  كبير  م�����س��رح  اأن���ه 
وله دوره الخا�س به، وعليه بالتالي اأن 
الذي  بال�سكل  ال��دور  هذا  تمثيل  يتقن 
ُر�سم له. فالحدث كّله وكاأنه م�سرحية 
هو  المطلق(  )القدر  والمخرج  ُتمثَّل، 
اآن��وي يطرح  واالأب��ع��اد.  والعالقات  االأ�سياء  يفر�س  ال��ذي 
هذه الق�سية بوعي تام. ف�سخ�سية مثل اأنتغونا تحمل في 
اأن تختلف  التمّرد الكامل" ال بّد من  "قدرة على  نف�سها 
ال�سخ�سيات االأخرى. فلي�س هدف  اختالفاً جوهرياً عن 
اأنتغونا هنا الدفاع عن مبداأ �سموي كما هو الحال لدى 
�سوفوكلي�س، اإنما الو�سول اإلى خال�س من حياة روتينية 
متكّررة لي�س فيها �سيء جديد. فالدافع هنا تبّدل لدى 
اأنتغونا  اأن  اآنوي ولدى �سوفوكلي�س وكوكتو - حيث نرى 
اأنتغونا  اأن ت��خ��رج ع��ل��ى ط���ور  اأج���ل  اآن����وي ق��د ث���ارت م��ن 
اأنتغونا  اإل��ى  الق�سر،  "نعم" لروؤ�ساء  تقول  التي  الطفلة 
المراأة التي تحاول ك�سر طوق روتينية الحياة وقول راأيها 

الأول مّرة. وبهذا فقد ا�ستطاعت اأن ت�سرخ، لكن بوعي. 
اآن������وي ت��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��ا ل����دى كوكتو  ���س��خ�����س��ي��ة ك���ري���ون 
و�سوفوكلي�س، فهو لي�س ذلك االإن�سان الذي يهّمه تنفيذ 
قانونه، واإنما هو يحاول الم�ساومة عليه كي يك�سب حياة 
بوعي  يتمّتع  فكريون  والم�ساعب.  الم�ساكل  من  خالية 
وال  يبكي  ال  فهو  و�سوفوكلي�س،  كوكتو  كريون  يملكه  ال 
الذي  العمل  عن  ي�ساأل  واإنما  وزوجته،  ابنه  لموت  يتاألم 
منها  انتهى  مهمة  في  ك��ان  وك��اأن��ه  المجل�س  في  ينتظره 
التي  االلتفاتة  ه��ذه  اأخ���رى.  بمهمة  القيام  وعليه  االآن 
موجودة  غير  اأب��ع��اد  ذا  جعلته  كريون  اإل��ى  اآن��وي  اأ�سافها 
اأكثر النا�س: هذا الفهم الكامل لماأ�ساة االإن�سان هو  عند 
الذي اأ�ساف اإلى كريون قيمة جديدة. وفي النهاية فاإن 
االأدوار  توزيع  من  اإنما  القدر،  من  لي�ست  هنا  ال�سكوى 
من قبل الموؤلف - المخرج )الفوق(، وهذا هو ال�سبب 
الذي يوؤّدي اإلى التراجيديا. وتبقى اأنتغونا في النهاية 

كائناً اأراد الخال�س فتمّرد من اأجل اإن�سانيته. 
ختاماً ن�ستطيع الخلو�س اإلى اأن ال�سعر والم�سرح و�سيلتان 
جماليتان هدفهما فهم العالم المحيط، ي�ساعداننا على 
اكت�ساف ذواتنا وهي تعاني و�سط اأ�سطورة معا�سرة تتحّكم 

بها ميكانيكية الع�سر، فار�سًة الت�سييء المعا�سر.
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روؤ�ساء اأميركيون �سعراء: اأبراهام لنكولن، جون كوين�سي اأدامز، جيم�س مادي�سون، جون تايلر، توما�س 
جيفر�سون، جيمي كارتر.



اأن�سي احلاج

االأزمة اأزمة فراغ
يف ال�سعادة وكّل ما هو خارج نطاق 

ال�سعادة هو حالة غري د�ستورية

من ن�ّس "ال مانع" )1964م(

بك  "نيرون" لخليل 
مطران، 1924، اأر�سيف 
"الغاوون".
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من اأر�سيف 
"الغاوون".



ه�ّسمتها  فّزاعة  من  اأ�سعف  االآن  اأنني  اأعلم 
لن  كلماتي  واأن  الحقول،  وهجرتها  ال��ري��ح، 
تخد�س �ساعد الموت، وهو يكمل عمله الرتيب 
على  زه��رًة  اأن  اأعلم  الماأمور.  العبد  ب��ب��رودة 
اأكثر من ذاتها: وليمة �سغيرة  قبر ال تعني 
الأطفال االأخامي�س الغفيرة في مقبرة "قّدور 
بك"، واأن دمعتي ال�سغيرة لن ت�سل اأبعد من 
ذقني، ولن تجروؤ على غ�سل حزني،كما تفعل 

عادة في المواعظ والم�سل�سالت.
بات بعتاد  لن تعّو�سني قارة من الن�ساء المو�سّ
حائط  على  المتاأرجحة  ب�سلبانهن  الغواية، 

ال��وق��ت. ال��ن��ه��ارات ال��ب��اردة ك��ّل��ه��ا، وزجاجات 
ال��وي�����س��ك��ي ال��ف��اخ��رة ك��ّل��ه��ا، وم���دائ���ح النقاد 
وه���وات���ف ال��ج��ان��ب االآخ����ر م��ن ال��ع��ال��م وهي 
تثني على قلقي الفريد... لن تبّرد ثاأري مع 
الموت. ال اأملك م�سّد�ساً. وال حربة �سغيرة 
�سقط  منها  ي�����س��ت��رزق  ب�سطة  م��ن  اأ���س��ت��ري��ه��ا 
قلب جّزار،  اأملك  ال  وتكملة عددها.  الحياة 
اأو غباء طلقة ال تعرف اإلى اأين �ستتجه، وال 
الموتى  دم��اء  من  ي�سفكه  بما  طاغية  اإيمان 
اأملك �سوى ق�سيدتي التي جّف  االأحياء. ال 

�سرعها وتيّتم اأبناوؤها في حروب اللغات...
واإذاً، دعني اأ�ستميح ترابَك �سمتاً. دعني اأنغرز 
ها هنا مثلي مثل تنكة �سدئة ومثقوبة كانت 
المثقوب  راأ�سك  �سائكة جنب  ت�سقي �سجيرة 
بموؤامرات االأخوة ومكائد الن�ساء. وبما اأنني 
اأ�سغر من اأن اأهّز �سعرة في راأ�س الليل االأبكم، 
اأ�سغر من اأن اأنوح كالن�ساء على قبوٍر حفرتها 
اأن اأ�سع اإ�سبعي  اأثدائهن باإتقان، اأ�سغر من 
اأم��ّدد خردة  اإذاً  الموت. دعني  ه��ذه في عين 
روحي. اأب��ازر الموتى - اأ�سقاءك في ال�سديم 
المهيب. لعّلي  ال�سكون  ُن��ُزل  - �سركاءك في 
اأ�ستري بطاقة في ال�سف االأخير حيث يقّدم 
الموت م�سرحيته. �ساأ�سحك. نعم �ساأ�سحك. 
فاأنت الميت الوحيد الذي مات في موته. ربما 
ليتم�سخر على هيبة الموت، اأو لُيعّلم اأوالده 
االأربعة حرفة العدم. يحزنني اأنك اأ�سبحت 
ك��ك��ّل ���س��يء ف��ي ال��ح��ي��اة ���س��ارق��اً. ح��ت��ى واأنت 
اأوالد. يحزنني  اأ�سابع واأربعة  تغادرها بت�سع 
التي  الطيور  واأن  بعدك معطوب،  اأن حزني 
اإلى حلب  اأظّنها مغادرة من القام�سلي  كنت 
اإلى  ال�سالمات  تقود  عمياء  مرا�سيل  مجّرد 
ثانية  العالم  اأ�سعت  اأن��ي  يحزنني  المقبرة. 
و�سرت اأجدر باألوهة ال�سراب. يحزنني اأنني 

لن اأحزن بعدك كما يجب.

خيبة
اأراد اأن يدع�س ظّله لكنه لم يوّفق. كّلما قفز 
لي�سقط عليه تنزل قدماه على قدَمي الظّل. 
والقاحل  ال�سلب  باالإ�سمنت  ترتطم  رج��ل��ه 

كّلما مّدها نحو بطنه وراأ�سه 
بدع�سة  ظّله  ليباغت  ل��ث��واٍن،  االأم��ر  يتنا�سى 
باالأر�س،  قدماه  ترتطم  عبثاً  لكن  ه.  تمت�سّ
وهو ما عاد يحتمل ظاًل اأ�سوَد يهرب منه كلما 
اأن  يغريه  ع��اد  ما  ال�سم�س.  عين  من  اختفى 
يكون وظله وال�سم�س في مكان واحد، اأرهقته 
الذي  ج�سده  عليه  واأثقلت  المجموعة  ه��ذه 

يقبع فيه كفقاعة هواء في هالم 
وال��ن��زول من  ال�سعود  ع��ن  تكّفان  ال��ي��دان ال 
ال�سواد  تغرفان  كاأنهما  الراأ�س،  اإل��ى  الخ�سر 
لتمحوا ال�سوء الذي يف�سلهما عن الج�سد. 
لكن هباء هذا االحتيال على ال�سوء المحّنك 

والمو�سول باآلة النار االأبدي 
ك�سخرة ج��وف��اء، ك��ب��اب م��غ��ارة م��ن زم���ن ما 
قبل ال�سقل، يتكّور حين يجل�س. وهو يرمقه 
بعينين زائغتين لكثرة ال�سجر المقيم حوله 

كرجل اآخر يجل�س فيه.
ما هكذا ظّن الحياة، اأن يكون معقوداً بظّل 

االأج�ساد  ح��ال  تتدّخل في  الحياة ال  اأن  ظ��ّن 
الظهر  انحناء  واأن  النهاية،  في  تفنيها  التي 
به  امتّد  ين�سده من  االأر����س  اقتراب من  هو 
ول�سق  ال�سوء  تحت  للعي�س  دخ��ل  ال  العمر، 

الهواء بحدوثه 
المّرة كما يخيب  خاب ظّن رجل الظّل هذه 
ويروح  ُيخرج من جيبه مق�ساً  م��رة  ك��ّل  في 

يق�س الهواء بين رجليه واالأر�س. 

الطابق الرابع
�سعد اإلى الطابق الرابع ظاّناً اأن الم�سهد من 

االأعلى �سيكون اأكثر و�سوحاً.
طرق الباب طرقات خفيفة متقّطعة. انتظر 
من  تقترب  متكا�سلة  بطيئة  دع�سات  قلياًل. 

الباب 
في الباب امراأة �سمراء ق�سماتها مهملة. من 
باب  نحو  ا�ستدارت  وجهه  في  تنظر  اأن  دون 
اأغلقته،  بعدما  خلفه  اختفت  مظلمة،  غرفة 

فترّدد رجع �سدى عميق.
ف��ي م��ن��زل ال��ط��اب��ق ال��راب��ع م��م��ّر ط��وي��ل على 
جانبيه اأبواب الغرف. خطا نحو باب الغرفة 
في  ينامون  اأوالد  ثالثة  وفتحه.  الخام�سة 
تجل�س  �سمينة  ام����راأة  وا���س��ع.  اأب��ي�����س  �سرير 
على كر�سي وتنظر بوجه ثابت نحو االأطفال 
النيام. �سرفة الغرفة م�ساءة ب�سم�س الخارج، 
هواء خفيف يتماوج في ال�ستائر. رمقته المراأة 
منه  كاأنها تطلب  �ساردتين  بعينين  ال�سمينة 
اأن يخرج. خطوات قليلة نحو الباب االأخير. 
كاأنه  بوجهه  يرتطم  ه��واء  م�سطرباً.  فتحه 
لم  التي  المظلمة  غرفته  تذّكر  االآن.  يولد 

يخرج منها منذ زمن طويل. 
في االأ�سفل اأ�سجار ال�سارع متو�سطة الطول، 
ك��ان��ت اأق�����س��ر ح��ي��ن م���ّر ب��ق��رب��ه��ا ف���ي المّرة 

االأخيرة.
عليها.  يقف  التي  تلك  منزله  �سرفة  لي�ست 
يعلم ذلك من الم�سهد الذي يراه. ت�سّلق �سياج 
ال�سرفة. دّلى راأ�سه اإلى اأ�سفل، كي ي�سل اأواًل 
االأر�س.  تقترب  كانت  م�سرعة  االأر����س.  اإل��ى 

�سوداء م�سفلتة كنهر قهوة جاف.
قبل  االأر��������س  م��الم�����س��ة  ل��ح��ظ��ة  "جميلة 
االأ���س��ي��اء مقلوبة  فيما  ق��ال،  بها"،  االرت��ط��ام 
اأم����ام����ه. ك����ان ال���ظ���الم ق���د ع����ّم ح��ي��ن ع���ادت 

االأ�سياء اإلى و�سعها الطبيعي.

رجل القلق
باأ�سابعه  ي��داع��ب��ه  ي����ده،  ف��ي  ي��ح��م��ل دم��اغ��ه 

اإلى  يرميه  االه���ت���راء.  على  مقبلة  كتّفاحة 
اأعلى ثم ي�ستقبله بيد مكّورة كاأنها تغرف ماء. 
يقذفه نحو راأ�سه، ي�سقط في مكانه. قطرات 

من ماء اأبي�س لزج تتناثر في المكان.
براأ�س  وق��ت��اً  ُيم�سي  اأن  ال��ق��ل��ق  رج���ل  يع�سق 
مفتوح. يالعب دماغه كالعب كرة �سّلة يتهياأ 

لرمي الطابة.
ف��ي ال��م��رح��ا���س ي��ن��ّظ��ف رج���ل ال��ق��ل��ق دماغه 
ال�سقوق  ف���ي  ي���م���ّرره���ا  االأ����س���ن���ان،  ب��ف��ر���س��اة 
والنتوءات والحفر، يريد دماغه اأبي�س المعاً 

ك�سكين طعنت الحيطان.
ذلك كّله يحدث اأمام المراآة حين يت�ساوى مع 
الذي في داخلها ويروح ينثر مديحاً يلت�سق 
واأنها  فكرة  ال��م��راآة  اأن  يعلم  وه��و  بزجاجها، 

حين تنك�سر تتو�ّسع الفكرة كانتقام.
وت�ستعيد  الماء  في  ينزل  اأن  قبل  كّله  وه��ذا 
خيا�سمه حياتها، وي�سير كائناً مائياً، تناديه 
ال�سوء يموت  ات��رك  ان���زل.  "انزل  االأع��م��اق: 

خافتاً".

"وي�شكي لهذا الليل الحنون"
النادلة  راأي��ت  ال�سهرة الما�سية، كنت قد  في 
نف�سها خلف البار، وكانت حينها ت�سع ربطة 
دهنت  قد  وكانت  نف�سها.  البرتقالية  ال�سعر 
باإخفاء  تكّفل  اللون  طيني  بم�سحوق  وجهها 

تنت�سر  التي  والبثور  عينيها  تحت  اال���س��وداد 
اأنفها، وفي التجاويف التي تف�سل بين  فوق 
اأنفها وخّديها. وكانت االبت�سامة التي تر�سمها 
على ثغرها هي نف�سها. تلك االبت�سامة التي 
اأو  زب���ون  اإل���ى  نظرت  كلما  ا�سطناعها  تتقن 

نظر زبون اإليها.
هي  كما  الحانة  كانت  الما�سية  ال�سهرة  في 
االآن. م�ساءة ب�سوء خفيف. مو�سيقى �ساخبة 
تنبعث في جنباتها، يختارها �ساب ال يتوّقف 
ل��ه مجاناً.  م  ُي��ق��دَّ ال���ذي  الوي�سكي  ك���رع  ع��ن 
المنبعثة من  ال���دخ���ان  رائ��ح��ة  ل���ه.  وج���ه  ال 
ال�سجائر ومن اأفواه المدّخنين ت�سحي اأكثر 
حّدة، رويداً رويداً. االأفواه التي ت�سّخ �سوائل 

نحو االأدمغة من�سغلة عن االأن��وف تلك التي 
يتوّقف عملها في تلك االآونات. فرائحة دخان 
ر  التبغ الم�ستعل، ورائحة الطعام الذي يح�سّ
في المطبخ، ورائحة الكحول المت�سّربة من 
وروائح  البارحة  �سهر  ورائحة هواء  الكوؤو�س 
ون�����س��اء، جميعها ممزوجة  رج���ااًل  االأج�����س��اد، 
في ف�ساء الحانة الكئيب والن�سط. ومع ذلك 
فاإن ال�سهرة ت�سير على خير ما يرام، ال وقت 

للتن�ّسق االآن.
اطلب كاأ�ساً. النادلة تعرف كاأ�سي. جاك دانيلز 
ثلجتان،  كانت  ل��و  ي�سير  ال  ثلجات،  وث��الث 
اأك���ث���ر ب��ق��ل��ي��ل ع���ن ك���وؤو����س الزبائن  م��م��ل��وءة 
االآخ��ري��ن. ال��ن��ادل��ة ت��ع��رف اأن��ن��ي اأك���رع كاأ�سي 
كرعاً، وتعرف اأنني ال اأ�سرب كاأ�سي اإال مملوءة 

حتى ن�سفها.
تراني  اإليها، فهي ال  اأنظر  اإل��ّي وال  تنظر  ال 
واأن���ا ال اأراه����ا. اأن��ظ��ر ف��ي ك��اأ���س��ي، وه��ي تنظر 
في حياتها الكئيبة التي ما اأرادتها على هذه 

الحال. 
ك��اأ���س��ي ت��ت��ن��اغ��م م��ع ال�����س��وء ال��خ��ف��ي��ف الذي 
جنبات  على  مل�سوقة  ل��وم��ب��دي��رات  تب�سقه 
الجدران. م�ساءة الكاأ�س بذاك النور الخفيف، 
اأنا محّول ما فيها اإلى  وكاأنها من�سغلة عني، 
اأول���ى وج��رع��ة ثانية وجرعة  اأف��ك��ار. ج��رع��ة 
ثالثة والكاأ�س الثانية والكاأ�س الثالثة. يا اإلهي 

ما اأطيب الوي�سكي. ماذا كان ليكتب النّفري 
ليكتب  ك��ان  م���اذا  الوي�سكي؟  يعاقر  ك��ان  ل��و 
ووجهي  اأت�����س��اءل  وي�سكي؟  ب��ال  ميللر  هنري 
اإلى الطاولة مّل كونه ملحقاً بع�سو محمول 
على االأكتاف. الوجه يريد الزحف اإلى القدم، 

يتنقل بين الفخذ والركبة، اأحد�س هاذياً. 
اأت�سل  اأن  اأري��د  اأب��ي �سمرا في ذهني.  محمد 
اأن  يعجبني  يتبّناني،  اأن  منه  اأط��ل��ب  ك��ي  ب��ه 
ف���ادي توفيق  اأب���ي.  �سمرا  اأب���ي  ي��ك��ون محمد 
يح�سر ويغيب كما ينتقل الممثلون في فيلم 
الكواكب  اإل��ى  مركبتهم  من  تريك"  "�ستار 
ال��م��ف��ج��وع��ة ف��ي ال��م��ج��ّرات. اأت��ت�����س��ل بفادي 

توفيق؟ يا للوح�سة. 

بها  تم�سح  زرق����اء  اإ�سفنجة  ت��ت��ن��اول  ال��ن��ادل��ة 
وفي  الكوؤو�س  تحت  تمّررها  الخ�سبي،  البار 
ترمق  قليل.  قبل  م�سحتها  ال��ت��ي  الم�ساحة 
بهدوء  االأول���ى.  للمّرة  تراها  كاأنها  اأ�سابعها 
وحزن وانتظار طير خرافّي يحملها فوق ق�سر 
ال�سحرة، تتاأّمل اأ�سابعها الذاهبة واالآيبة فوق 
االإ�سفنجة. يا ل�سوء حّظ النادلة اأنني زبونها، 

اأنا الحائط المدكوك دفعة واحدة. 
وي�سكي لهذا الليل الحنون كما يقول يحيى 
الليل المجنون، وي�سكي  جابر. وي�سكي لهذا 

لي اأنا.

م�شوؤوليات ر�شوان الأمين
ي��ت��ح��ّم��ل ر����س���وان االأم���ي���ن م�����س��وؤول��ي��ة كبيرة 
داخلها،  في  المدينة،  في  اليوم  يجري  عما 
تاأتي  الكبيرة  وم�سوؤوليته  داخلها.  داخل  في 
عليه  يجب  الذين  باالأ�سخا�س  معرفته  من 
اأن يفتح الباب لهم ثم يمّد يديه اأم��ام بطنه 
��ل��وا، ث��م ينهر  اأن ي��ت��ف�����سّ ال��ك��ب��ي��ر وي��رج��وه��م 
ي�ستّم م��ن جلودهم رائحة  ال��ذي��ن ال  اأول��ئ��ك 
ينهر  ك��راع  باالبتعاد.  اإليهم  م�سيراً  الطي�س 

كالباً بّرية ترجو االن�سمام اإلى قطيعه.
ور�سوان حين يك�ّسر عن اأ�سنانه ال يعني اأنه 
عن  يك�ّسر  للمعركة.  ر  يتح�سّ اأو  ي�سحك 
اللعبة والأن��ه يتقنها  اأ�سنانه الأنه يهوى هذه 

اأّيما اإتقان.
ر�سوان  فيها  يقف  التي  تلك  كثيرة  موا�سم 
تن�سح  �سريراً،  نويل  بابا  المدينة،  باب  على 
التي  هي  اأكثر  وموا�سم  جبينه.  من  ال��راأف��ة 
ين�سى فيها الباب تاركاً اإياه عر�سة للداخلين 
المدينة  ت�����س��ح��ي  وح��ي��ن��ه��ا  وال���خ���ارج���ي���ن، 

م�ساعاً. 
ر�سيف،  اأط��اأ بالطة  اأنني حين  اأنكر  ال  واأن��ا 
اأ�سعُرني اأحرث في بطن ر�سوان. واأني حين 
اإن عيَني ر�سوان  اأق��ول  �سماء �سافية  اأ�ساهد 
اأقول  �سغيرة  زوب��ع��ة  األتقي  وحين  تلمعان، 
اإن ر�سوان يحتفي في ق�سر الموت بفري�سة 
اأن��ي حين  اأي�ساً  اأنكر  اأن  جديدة. وال ي�سعني 
اأخ��ال ر�سوان يتبعني،  بنّجار  اأو  اأم��ّر بمخبز 
وحين اأ�سير تفاحة مرمّية في و�سط ال�سارع 

اأ�ستغيث بر�سوان ب�سوت متقّطع والهث. 
هذه حفلة لل�سواء تلك المعقودة في الخارج. 
هذه مجزرة. واأنا ال اأرى �سوى كائنات مدّورة، 
اإليها  ينظر  ور���س��وان  االأر�سفة  ف��وق  تتقّلب 
اأخ��رج من فيلم الرعب هذا اإال  ويقهقه. وال 
في  ل�سعرَتْين  ت��ارك��اً  ر���س��وان  يح�سر  حين 
حّرية  ولعينيه  الطيران  حّرية  راأ���س��ه  مقّدم 

االقتنا�س والأنفه حرية الهجوم. 
الخارجي. هذا  ب�سكل ر�سوان  اأحد  يغتّر  وال 
لبا�س فوق الكاوبوي الذي في داخله. كاوبوي 
من  �سيجارة  ُي�سعل  ال�سعر  مم�ّسد  م��ه��ن��دم، 
المعجبات  ي��ط��رد  ال��ه��واء.  م��ن  يلّمها  �سعلة 
كُمقعد عجوز يطرد الذباب عن عينيه. وهو 
اإهمالنا  يق�سد  ال  ه��ذا  لبا�سه  ي��رت��دي  حين 
االأ�سكال  اأح��ك��ام  اإل��ى  �سوقنا  اأو  عنه  دفعنا  اأو 
تلك االأ�سبه بالفخاخ، كّل ما يرجوه كاوبوي 
ال�سحارى القاحلة القابع في الداخل هو اأن 
يظّل مرتوياً، وهذا هو حاله في كّل االحوال.

واأنا ال اأزيح ب�سمتي ال�سفراء تلك التي ت�سّوه 
وجهي، وال اأالقي اأحداً لئال اأطعنه في بطنه، 
اأم�ّسد ظّلي المرمي كحوت انتحر للتّو.  وال 
وال  كذلك  اأب��ق��ى  مهاجر،  بجع  ك�سرب  اأب��ق��ى 
بنطاله،  وي�����س��ّوي  يقهقه،  ور���س��وان  اأنت�سي. 
حذائه،  ف��ي  المعّلقة  ال��ح��دي��دي��ة  وال��ن��ج��م��ة 
وي�سير اإلى كتل مدّورة تتقّلب فوق االأر�سفة، 
التي  الحياة  بجريان  ماأخوذاً  حانقاً،  �ساخًر، 
اأّم���ه، والتي ك��ان ليطلبها لوال  اإي��اه��ا  منحته 

ذلك.

المدينة تدفع ال�سارع نحو الجبال، البنايات 
تحمل االأثقال. اأكتافها تيّب�ست، حملت ح�سى 
حملت  واأ���س��ج��اراً.  نباتات  �سخوراً  مط����وياً 
القديمة.  القلوب  ك�سرايين  منتفخاً  تراباً 
بعيداً  دفعها  ال�ساطئ،  لفظها  اأر�س  الجبال 
عنه وعن البحر. بدت حبلى بالماء المتب�ّقي 

في جيوبها، باالأ�سفل الذي تحّن اإليه. 
عالية لكنها تلت�سق ب�سطح االر�س كقدمين 

حافيتين.
ال��م��ط��رودون ي��خ��ب��ئ��ون ع��ن��اوي��ن��ه��م االأول����ى، 

المطرودون اأوفياء للرمال،
في  المتدّفقة  وال��دم��اء  كالحنين،  ترابهم 

�سرايين جديدة…
في  معهم  ياأخذونها  ال��ذك��ري��ات،  يحّنطون 
طرقات االأقدام القا�سية. في انتفاخ ال�سدور 
وف����ي ال�����س��خ��ور ال��ن��ات��ئ��ة ك���األ���م ع��ل��ى ج�سد 
ينطفئ  م��ا���س��ي��ه،  يت�سّلق  ال��ت��راب  �سعيف. 

كالنيران في اأماكنها الراكدة المل�ساء. 
في  ناعماً  ال��ب��رد،  يت�سّلق  حين  ط��ري��اً  يغدو 
كركبتين  ك���االرت���ج���اف،  رخ������واً  ال�����س��ق��ي��ع، 
وجلداً  ان��زالق��اً  ت��ن��زف��ان  ب��االأر���س.  تحتّكان 
طرياً وم�سّقق��اً كاأج�ساد العجزة والم�س�ّنين. 
الجبال هروب قبائل من التراب وال�سخور 
واالأ���س��ج��ار وال��ن��ب��ات��ات وال��ح�����س��رات. ارتفاع 
التراب  م��ن  ن���زوح  النظر.  الأجنحة  ق�سرّي 
ن��ح��و ال��غ��ي��م، م��ن ج��ف��اف االأر������س اإل���ى لون 
االأزرق  اإل��ى  االأزرق.  اإل��ى  البني  ال�سماء، من 

واالأبي�س والرمادي.
راأ�س  ف��وق  م��م��دوداً  فمها  تفتح  �سماء،  اإل���ى 

التالل
تبلع االأر�س وتعلو بين اأنيابها.    

الحرب
فادحة هذه االأغنية 

فادحة 
اأخبار الموت قديمة 

الحرب ال تحتاج اأطفااًل 
لذلك تعطيهم مقابر للنزهة 

النار تنادي النار 
نلتفت عادة الأننا نعرج باأ�سمائنا 

واأنت غ�سن يطول 
هل تنتهي بوردة؟

ع�شب
الدّفة حزينة

الغائب من ناديته في خطواتِك
واحت�سْتُه تجاعيُد الطريق بين ال�سرير

وق�سمِة الريح
اأُقرف�س في جيب الحرب العميق

لتجروؤ على تقبيلي
تخيفني

حّكة كوخي
ومدينة �سماوؤها بين ال�سريِر

وكر�سي هّزاز
ويخيفني ع�سب الذاكرة الق�سير

ي�سير كوابي�س دون اأردية...

لدغة 
الريح تدخل ِخ�سا�س قلبي 

كحيوان �ساّر
ال�سداأ على حوافه 

اآثار اللدغة. 

عمود
واأنا اأ�سيء عمودَك المنطفئ باآهٍة

في قلبي �سم�س ال ترحم 
وقمر يفت�ّس غمامة 

مائي ي�سجن �سوء الفجر 
هو الفتّي واأنا ال�ساذجة 

���س��ه��وت��ي ال��ح��ج��ر ال����ذي ي��ل��م�����س الماء 
يلم�س القعر 

ينحني نحو ال�سوت ويهم�س...

�شداأ
في رعدة ال�سمعة 

راأيتك 
تقبل مخا�سك 

والغ�سب 
و�سداك االأحمر ال�سّك
حين تقول: "تعّري" 

 في ذاكرتي ينبت 
 نجم �ساحب 

اأنا امراأة خريفك 
واأريكة رجل اآخر 

اأيكما اأحّب؟ 
كمو�سيقى  المرتعد  الحّب  قعر  األم�س 

االأزّقة
اأم�س��ح ال�سور الميتة بماء 

عبثاً 
ي�س���يء الف�سل... وينطفئ 

عبثاً
�ستحّب الن�ساء الحزينات 
ف بهّن حزن عجوز  يتق�سّ

عبثاً
�ستقي�س الفراغ بين 

الفرح وجراأته
بين نوم طري

وموت تنهار بقربه.

حلم الأعور 
حين 

 ت�ستاقين الموَت 
 ُتطعمين الع�سافيَر 

خبَز �سروالِك الداخلي 
ال�سّكير عر�س عليك زجاجة فارغة 

�ساألك...
 قوّية اأنت كح�سير ذرة؟

َبلَّل كّفه ليعرف وجَه الريح 
جّعد اأحالمِك كجوارب نتنة 

ونزَع برغوثه
م�سَّ اإ�سبعه كحيوان �ساّل 

وقف في الباب ليفّر كمر�ٍس 
ال�سرفة تتكئ اإلى ال�سيل 
�سفير اأ�سالء... و�سيالن

البحر في عطلة وتقتلني الده�سة
والُفتات على ركبتيِك

الوطن يدخل الحلم االأعور... 

اأحد
اأهذي كطائرة ورقّية

مكهربة بالريح 
للمدينة عين حمقاء 

وج�سد معطل 
كانوا كّلهم فوقي 

وكنت اأ�س��ّم تفاح���اً عفناً 

وكنت اأ�سغر من 
اأن يغفر لي 

اأحد.

كتف 
"حبيبتي"

كلمة تقف وحيدة
يجّرها النهر اإلى خ�سرَك

في النهار خلل
وفي كتف الم�ساء

حكاية �سوداء
اأعّدل من غفوتي ال�سغيرة

من عنقك
من قبلة في جذر كّفك

ر بجلد ال يلتئم من �سروالي الُمنمَّ
ما اأنزعه من �سهوتك ال ير�سيني...

َفْرج من �سخر، عن االإنترنت.

غ�شان جواد

َفْرج من ماء، عن االإنترنت.

فيديل �شبيتي

َفْرج من خ�سب، عن االإنترنت.

رجاء ناطور

... ون�ساء، عن االإنترنت.

اأديب ح�شن محمد
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الل�ّص فكرة العا�شق عن نف�شه
ال�سعرية  مجموعته  اأو  الليل،  �سّر  الل�ّس 
االأولى التي يتنّكر لها دائماً. اختزال ماّدي 
)ولغوي( لكّل ما ال نعترف به اأمام االآخرين. 
غابة الم�سروقات. ندم النهار على ال�سوء. 
فرا�سة �سوداء وم�سكينة. الل�ّس نعم الل�ّس: 

فكرة العا�سق عن نف�سه.

علي بن اأولغا!
منها  يتحّدر  التي  الجبلّية  المنطقة  تتمّيز 
و�سنديانها،  كه�سابها  الوعرة  بلهجتها  علي 
ال��دي��ر القريب،  ال��راه��ب��ات ف��ي م��در���س��ة  لكن 
ذلك  ي��اأخ��ذن  لم  طفولته،  علي  اأم�سى  حيث 
اللغة  تلقينه  ع��ل��ى  اأ����س���ررن  ب���ل  ب��االع��ت��ب��ار، 
ن�سج  ق��واع��د  ووف���ق  اأ�سولها  على  الفرن�سية 
عليها العنكبوت منزله. هكذا، راحت الكلمات 
مع  تتطاحن  الم�سكينة  ال��ه�����ّس��ة  الفرن�سية 
ل�����س��ان��ه ال��ع��ن��ي��د ف���ي م��ع��رك��ة م��ده�����س��ة، في 
جلده  على  ال��خ��ي��زران  ق�سبان  ر�سمت  حين 
)االأخت  اأولغا"  ل�"�سور  ك��ان  فقد  الخرائط. 
اأولغا( اأ�ساليبها المبتكرة في التعليم الحديث 
االإ���س��ارة( وهي عبارة  ال�"�سينيال" )اأو  ومنها 
عن قطعة خ�سبية ُتد�ّس خل�سة في جيب من 
يتكّلم اللغة العربية مع رفاقه اأثناء الفر�سة 
اليومية، ليلقى بعد ذلك ق�سا�سه "العادل". 
وكانت ال�"�سينيال" ُتد�ّس غالباً في جيب علي 
الذي ال يملك لخوفه غير االعتراف وتلّقي 

العقاب.
تذّكرت هذه الق�سة، من طفولتي المدر�سية، 
ال�ساذج،  ال��ط��ف��ل  ذاك  ع��ل��ي،  اأن  بلغني  ح��ي��ن 
دائ��م، ق�سى  المتلعثم، متوّرد الخدين ب�سكل 
في اإحدى مناو�سات العنف الطائفي اللبناني، 
وفي  الميلي�سيات.  اإح���دى  اإل��ى  ان�سّم  بعدما 
لحظة ان��ج��راف ع��اط��ف��ي، ك��دت اأغ��ّي��ر اال�سم 
المكتوب على بطاقة النعوة المفتوحة اأمامي 
فقيد  اإليكم  "ننعى  هكذا:  ب��اآخ��ر،  ال�ستبداله 

ال�سباب الغالي ال�سهيد علي ابن... اأولغا".

كنت اأقول:
هناك ن�ساء يولدن متبّرجات

ثّم اأ�سرخ واأنف�س يدي من اللغة الفرن�سية
فجاأة �سار فمي وعراً

محيط معاٍد لتلك االأحرف الر�سيقة
�سّمتها الراهبة "�سينيال"

وقلنا اإنها جمرة االأل�سن
اأعرف من اأحرق نف�سه للتخّل�س من جمرة 

على طرف ل�سانه
كان االأول في ال�سّف

لكنها ظّلت تذّكره باأ�سوله الو�سيعة
يوم �سمعت بخبر موته
اأحرقني طرف ل�ساني.

زينب  ع�ّشاف
zeinab@alghaoon.com

وال اأغيُر على االأ�سعار اأ�سرقها
عنها َغنيُت، و�سّر النا�س من �سرقا
طرفة بن العبد

وما الموت اإال �سارق دّق �سخ�سه
ي�سول بال كّف، وي�سعى بال ِرْجِل
المتنّبي

يوٌم كاأيام لّذاٍت لنا ان�سرمْت
اقا بتنا لها - حين نام الدهر - �ُسرَّ
ابن زيدون

واإن اأبا الكر�ساء لي�س ب�سارٍق
ولكن متى ما ي�سرق القوم ياأكل
الفرزدق

ونائمٍة قّبلُتها فتنّبهْت
ت��ع��ال��وا اط��ل��ب��وا الل�ّس  وق���ال���ت: 

بالحدِّ
الفقيه القا�شي عبد الوهاب المالكي

اأخالد قد واهلل اأوطئت ع�سوًة
وما العا�سق المظلوم فينا ب�سارِق

عمرو بن دويرة البجلي

اأَحاِر بن بدر، قد وليَت اإمارًة،
فكن ُجْرذاً فيها تخون وت�سرُق

وال َتْحِقرْن، يا حاِر، �سيئاً اأ�سبته،
العراقين  ُم���ْل���ك  م���ن  ف��ح��ّظ��ك 

ُق �ُسرِّ
اأن�ص بن زنيم

�سطح  ف������وق  اأج����ل���������س  وال�����ي�����وم 
�سفينتي

كالل�ّس يبحث عن طريِق نجاِة
نزار قّباني

َعَطلَْت، وكان مكانهّن من العلى
حاله  م���ن  َت��ْق��ِب�����س  "بلقي�س" 

وت�سرُق
اأحمد �شوقي

تلّذ  ال��ب��ي�����س  ال������ورود  ح��ي��ث   ...
ك�������ال�������ورود ال����ح����م����ر: االأول���������ى 
مقطوفة  واالأخ������رى  م�����س��روق��ة 
ف�سيلة  م��ن  والمقامر  )ال��ل�����ّس 

واحدة هي االأنبياء(.
اأن�شي الحاج

ول����ّم����ا دّق�������وا وك������ان غ���اف���ي���اً في 
يلب�س  اأن  ي���ع���رف  ل���م  ال�����س��ت��اء، 
الحديد.  ب��اب  ويفتح  المعطف 
من  وخطفوه  الل�سو�س  وخلعه 

ثقب الباب وخرم االإبرة.
�شوقي اأبي �شقرا

اأيها ال�سّيد موت ال
تغافلني في العتمة والبرد

ت��اأِت مثل ل�ّس ي�سرق االأرواح  ال 
ثّم يهرب

متحا�سياً النظر في العيون
فرا�ص �شعد

)�ساعر �سوري معتقل بتهمة 
"النيل من هيبة الدولة"!(

... ول�شو�ص اأقرا�ص
فورد  فرن�سي�س  ال�سهير  االأم��ي��رك��ي  ال�سينمائي  المخرج  نا�سد 
كوبوال ل�سو�ساً اقتحموا منزله في العا�سمة االأرجنتينية بوين�س 
فيلمه  �سيناريو  ي��ح��وي  ممغنط  كمبيوتر  ق��ر���س  اإع����ادة  اإي��ر���س 
الجديد. وقال مخرج ثالثية "العّراب"، والحائز جائزة اأو�سكار 
خم�س مّرات: "اإذا ا�ستطاع اأحد اأن يعيد اإلّي القر�س ف�سيوفر علّي 
�سنوات من العمل". واأّكد اأن القر�س يحوي اأي�ساً "�سور حياتي 

كّلها وكتاباتي كّلها". 
)رويترز(

ل�شو�ص كتب
على  النا�سرين  ي�ساعد  موؤ�سراً  للكتاب  فرانكفورت  معر�س  اأع��ّد 
ق��ي��ا���س االه��ت��م��ام ال���ع���ام ب��ال��ك��ت��ب ال��ج��دي��دة ال��م��ع��رو���س��ة ف���ي هذا 
المعر�س ال�سنوي، وهو موؤ�ّسر "اأكثر الكتب �سرقة" غير الر�سمي. 
ون�سرت �سحيفة "فيلت اأم زونتاج" قائمة باأ�سماء ع�سرة كتب باللغة 
دار  من  هان�سن  كلوديا  وقالت  العام.  هذا  �سرقة  االأكثر  االألمانية 
ن�سر "غولدمان فرالغ" لل�سحيفة اإن "الكتب االأكثر �سرقة هي في 

الغالب االأكثر مبيعاً في ما بعد.
)رويترز(

اأنطولوجيا الل�ّص/ ال�سارق  

+ 961   3 ت: 022058 
info@alghaoon.com
www.alghaoon.com

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

ت�سميم واإخراج: 
عبر حامد

ر�سم وب�رتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكات�ر: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على 
مطابع جريدة "ال�سفير"

�سُي�سعل �سيجاراً بجوار برميل بارود، كي يرى، كي يعرف، كي يغوي القدر
�شارل بودلير

في العدد المقبل
ما هو من�سب "�ساعر االأّمة"؟

الخمي�س  1  اأيار   2008


